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llazão tinham os antigos quando estabeleceram os juízos
dos mortos; porque necessário é que desappareça o
homem da superfície da terra para que se llie faça justiça,
para que com imparcialidade se julgue dos seus actos. Pairam ainda por algum tempo em derredor dos túmulos o
espetro das paixões, e releva que se haja elle ausentado para
que sua final sentença profira a historia. Neste caso julgamos nós achar-se o illustre varão que tomamos por assumpto de nosso humilde trabalho.
Prendeu-nos a attenção desde a puericia o sanguinolento
drama representado em Pernambuco em 1817 ; condemnavamos essa madrugadoura tentativa d'independencia c a
inadequada fôrma de que se revestira; lamentávamos o
supplicio e os tormentos a que foram condemnados muitos
distinctos cidadãos, que faziam o orgullio da pátria, e a
alegria de suas famílias, e envolvíamos no anathema da
nossa indignação os agentes d'autoridade, metamorphoseados em algozes. Intuitivo é pois que o general Luiz do
Rego Barreto incluia-se neste numero; e seu nome identificava-se no nosso animo com os de Rodrigo Lobo, conde
dos Arcos e Benardo Teixeira. D'esle erro veio porém tirar-nos o nosso prestante amigo e collega o Sr. J. Norberto

que ainda sobre ella pesam occupar-aos-hemos cornos
pontos connexos sempre que tivermos provas para restaAelecer os factos em toda a sua genuidade. Curta será a
irradiação do nosso centro, para o qrnl não cessaremos de
converger.
Não desejando sermos acreditados sob palavra documentaremos todas as proposições que emittirmos; e cremos
que será este o único merecimento do novo escripto que
*submettemos á correcção do Instituto.

de Sousa e Silva, que habilmente manuseando os importar,
lês documentos da secretaria do império ahi deparara c<
a mais completa justificação de tuiz do Rego, e> haveni
nos alcançado de quem poder para isso tinha a permiss
do servirrm>nos d'elles> emprazou-^nos para que tomasf
mos n sua defeza citando*nos estas celebres palavras q
lhe foram dirigidas neste mesmo recinto ao dar conta de ?;•
importante descoberta; O s h o m e n s n ã o s ã o t;,
m á o s c o m o p a r e c e m . E' a p o s t e r i d a d e q u e
m e l h o r os j u l g a , e f e l i z e s ( F a q u e l l e s q t
d e i x a m d o c ü n i e n f cs q a e d e s f a c a m a c a l u m rcia dos c o n t e m p o r â n e o 8 ) e o s a p r e s e n*
t e r n t a e s q u a e s f o r a m . » Ninguém podte^Io-hiá
melhor fazer do q«e o nosso illustrado consocio; multiplicados porém são os seus ônus, e em mais gigantesca rehabilitacão histórica emprega actnalmente sua actividade &
brilhante inteiligencia. Força foi portanto obedecer, e es*
queeido da nossa fraqueza para só lembrarmo-nos da benignidade do Instituto pegamos da penna para escrever
esta memória.
Seguindo de perto o chronista dá revolução pernambucana rectiíicaremos os equívocos que as reminiscencias
(Foutra era, on a carência de documentos, lhe fizeram
commetter; não sendo o nosso estudo ínais do que árido
commentario ao luminoso escripto do douto ecclesiastico.
Inclinaram-nos muitas razões á tomar por texto a obra do
Illm. Monsenhor Moniz Tavares, que testemunha ocular, e
tão activa parte tornando aos acontecimentos que historia,
será considerado pelos vindouros como puro manancial da
verdade.
Sem apartar-nos do propósito de libertar a memória
(1'um honrado servidor do Estado das graves acciisações

Investiguemos as causas da revolução» e vejamos desde
quando existia no animo dos pernambucanos tal pensamento.
Commemoramos neste mesmo lugar o denodo com que
os Yidaes, Vieiras, Camarões e Dias haviam expulsado os
batavos, e mostramos que o solemne protesto dos Guarárapes havia impedido as convenções entaboladas cora os
Estados-Geraes da Hollanda. Profundo sulco deixara no
paiz a desleal eonducta do governo portuguoz e em suas intimas practicas lamentavam os homens mais conceituados
que para a independência não se tivesse aproveitado de tão
azada occasião. « Si os pernambucanos, diz um erudito
« biographo, tivessem afrouxado no amor da liberdade, na
« ufania do orgulho nacional, e no sentimento dos seus
« próprios direitos e honra e largassem as armas, que por
« tantos annos -e com tantos o tão maravilhosos sacrifícios
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sustentavam, Portugal teria ficado desde entãr: ;
Brasil. Nós que isto escrevemos, ainda ouvimos a<
sentimentos e idéias d'independencia á pessoas mi,i
sãs, desde a nossa mui tenra mocidade; e algum , > ; ;
por tradicção fundamentada, ou por uma illusão divmti toria, parto do intimo senso e vontade, avançavam que
aos nossos libertadores avós não escapara a idéia, e
intenções da independência/ mas que os cálculos falharam... » (1)
Para tornar mais vivo esse anhelo contribuirá ainda a
antipathia que não tardou em maniíestar-se entre os nascidos aquém e além do atlântico, e que não tardou em descer a,
arena das batalhas nessa curta, mas significativa revolta conhecida pela guerra dos Mascates. Ferrenha política afastava
os brasileiros dos maiores empregos e até a patente de capitão nos era vedada por necessitar da regia assignatura.
Tão duro ostracismo., procurou ÍIndar a finura administrativa domarquez de Pombal, que nivelando os portuguezes
d'um e d'outro bemispherio queria soldar a monarchia
pelos elos da fraternidade e da gratidão. — Bem depressa
esquecidas as tradições do grande marquez continuou a situação por um momento interrompida.
Nova era marcou em nossos annaes a mudança da corte
para o Rio de Janeiro, e a franquia dos portos ao commercio estrangeiro. Sensível foi o progresso que em todos os
ramos da publica administração notou-se: dilficil porém ó
parar no plano inclinado dos melhoramentos, e avidamente,
pedia o povo que se remediassem seus males, que se attendesse ás suas mais vilães necessidades, n'uma palavra que
fosse d'uma vez revogado esse embrionário systema colonial. Para que não se julgue que declamamos entrando rio
terreno dos lugares communs escuderno-nos com a opinião
«
«
K
i
«
«
«
«
«

do nosso1 primeiro publicista, que noticiando no seu mui
conceituado jornal a revolução pernambucana assim s^ex.-:
primia:
« .4 commoção do Brasil é motivada por um descontem
« lamento geral e não por machinações cTalguns indivi« duos; porque não ha no Brasil indivíduos d'influencia
« bastante para regularem a opinião publica. O descontente lamento, que, pelas noticias que nos chegam de nossos
«* correspondentes em todas as partes do Brasil, é mui
< geral, tem por causa a fôrma da administração militar, e
« por conseqüência despotica, que menea põe em execução
« as ordens do governo sem causar oppressão aos povos,
« principalmente no recrutamento das tropas e na cobrança
i dos direitos.
« Qualquer governador, por mais insignificante que seja
« a sua graduação tem no Brasil o direito de mandar
« prender a quem lhe parecer e pelo íempo que quizer,
« sem dar razão de seu feito, e quando manda soltar o in4 dividuo, assim preso, é este obrigado a ir ter com o go« vernador e dar-lhe os agradecimentos pela soltura, e
« ouvir a reprehensão que ao tal governador lhe apraz
« dar-lhe e nos temos que lhe vem á cabeça.
« Ninguém nos negará que isto é a fôrma de. governo e
« cVadministração porque actualmante se rege o Brasil, e
« isto é um facto tão notória como lamentável. Agora per-.
« guntamos ao leitor cândido: se não é isto causa mais que
q sufficiente para fazer- com que todos os habitantes do
« Brasil sensatos e espjrituosos aborreçam o seu go« verno ? » (2)
Por feliz casualidade era a capitania de Pernambuco
exceptuada do regimen da espada, e governava-a um ma-,
gistrado integerrimo* de maneiras afaveis e conciliadoras,
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á cuja honestidade rendem homenagem seus próprio
sarios. Lamentáveis abusos haviam porém ahi se em
e apesar do poético quadro que traça o Sr. Moniz t:
felizes não eram os povos d'essa capitania, como noi
tiíica uma testemunha ocular escrevendo para o (
Urasiliense :
« A capitania de Pernambuco, e principalmente o Recife
o estavam ha muitos annos no mais deplorável estado de
« policia, tendo certo que quasi todos os dias se faziam
« mortes, roubos e toda a sorte de maldades, e tendo d'isto
« a culpa o governador Caetano Pinto de Miranda Monte« negro.
« A falta d'execução das leis; pois os ministros e empre« gados públicos imitando o seu general na laxidão (porém
« não na limpeza de mão) deixavam correr tudo a revelia;
« fazia caminhar tudo com presteza á uma catastroplm
« como a que aconteceu a 6 de Março de 1817. Era impos« sivel existir ordem aonde a justiça se ponha em leilão,
« e aqoelle qae mais offerecia e dava, colhia o ramo da
« perfídia, Além das rapinas que se faziam ao povo tracta« va.se também de roubar os thesouros do Imperante, com
« um descaramento sem limites, e pelas maneiras mais
« infames. » (3)
Abatendo-se o que ha d'exagerado nesta tetrica pintura
ainda fica bastante para corroborar a proposição que acima
emittimos.
Curando nos meios de melhorar semelhante estado de
coisas reuniam-se os homens exaltados em palestras, que
em breve se converteram em lojas maçonica?, e nas quaes
se professavam os principios que em .1789 triumpharam
em França. Assevera o Sr. Moniz Tavares que desde iSoa
erigiram-se essas associações» cujo centro,, denominado —
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Grande Oriente -r estava na Bahia (i); ao passo que
carta escripta pelo desembargador João Osório de Castro
So'úsa Falcão, ao ministro Thomaz Antônio de Villa-Nova
Portugal eolligc-se que já em 1801 existiam essas associações das quaes eram accintosamente excluídos os europeo-s.
Recrudesceu o espirito revolucionário com a chegada de
Domingos José Martins em I8l/i, que havendo feito seus
estudos na Inglaterra mostrava-se summamente apaixona*
dodas instituições-livres (5). Esperavam-se todos os recursos empregados em iguaes circumstancias, e com prespicacia alimentava-se o fogo subterrâneo do descontentamento publico.
Provocavam mais d'uma vez os queixumes da população
os excessivos impostos lançados pelo governo, e cuja applicação nem sempre justificada lhe parecia. Temos presente um aviso reservado do marquez d'Aguiar para Caetano
Pinto de Miranda Montenegro em data de 13 de Janeiro de
1816 em que extranhava asperamente a linguagem de que
se servira a câmara dlguarassú que representara contra os
impostos, attribuindo a liberdade com que se exprimira aos
t discolos declamadores, desgraçadamente no nosso século tão
{requentes, e que por capricho e sem principios censuravam
•com soltura c ousadia qualquer medida do governo. » (6)

Do temor que inspirava ao gabinete portuguez a existência e ramificação das lojas maçonicas achamos exuberante
prova na prisão dos tenentes d'artilharia de Pernambuco
José Paulino dUlmeida e Albuquerque e Antônio Vieira Cavalcanti, postos em liberdade sob condição de jamais pertencerem ás sociedades secretas, como se deprehende
d'outro aviso também reservado do referido marqaez de
Aguiar ao intendente geral da policia Paalo Fernandes Vian•na datado de lí de Fevereiro de 1816. (7)

_ u _
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Pairavam porém as idéias liberaes sobre a perephe^ia u;i
população jazendo nas camadas inferiores os sentir
diríamos quasi, os instinctos ordeiros, e o mais
acrysolado monarcliismo. Conhecia perfeitamente Raetanu
Pinto os princípios que professava a maioria da província,
e recusava seu benigno coração tomar medidas preventivas
contra um mal que de nenhuma gravidade se lhe antolhava^
e desprezando as repetidas denuncias que lhe davam altrvbuia a incontinencia da linguagem que lhe referiam á leviandade e exaltação d'alguns mancebos.
Os acontecimentos da festa de N. S. da Estância e a formal denuncia do ouvidor José da Cruz Ferreira acordaram o
eapitão-general do seu lethargo, como soe acontecer com
os caracteres tímidos e irresolutos, levaram-no a tomar
medidas d'uma precipitação e inconveniências manifestas.

II.

De posse dos mais valiosos e authenticos documentos
historiemos resumidamente os successos que inauguraram
a revolução pernambucana.
No dia 1.° de Março de 1817 recebeu o Governador a
denuncia em que falíamos dada pelo desembargador José da
Cruz Ferreira, ouvidor nomeado para a nova comarca do
sertão, na qual participava-lhe que soubera do negociante
Manoel Carvalho de Medeiros (a quem o Sr. Moniz Tavares
chama d'obscuro ilhéo) que pela próxima festividade da Paschoa, para a qual se haviam reservado as solemni.lades em

honra da acclamarãò do Sr. D. João VI. lencionava-se provocar um movimento sedicioso.
Intimando o eapitão-general que comparecessem na sna
presença o referido Medeiros coníirmou-lhe o que informara ao desembargador Cruz accrescentando que também
contava-llse que José Maria de Bourbon pretendia fazer
compra d'algumas armas ao negociante Elias Coelho Cintra,
sendo suspeito de fazer parte dos ajuntamentos nocturnos
que se faziam em casa de Domingos José Martins.
Proscguindo em suas indagações chegou o Governador
ao conhecimento que na realidade conventiculos se celebravam em casa do referido Martins, nos quaes se achavam
de quarenta a cincoenta pessoas, incluindo-se nesse numero
alguns militares: e contou-lhe então que vários ditos mais
ou menos imprudentes, tinham sido proferidos por vários
olíiciaes, e paisanos e attribuindo-os a expansão da rivalidade que já assignalamos, publicou no dia h uma imprudente
ordem do dia em que admittia crucialmente a existência d'uma
suspeita que não havia ainda se convertido em facto.
Deliberou no dia seguinte a prisão cFalguns dos mais
ardentes maçons que sendo immediatamente advertidos congregaram-se nessa mesma noite em casa d'1 um certo Saboya,
e na manhã do dia 6 na de Martins, onde resolveram esperarem ultimas informações, que, como o affirma o desembargador João Osório de Castro Souza Falcão em ofíicio datado de 17 de Março de 1818, endereçado ao ministro dos
negócios do reino-unido Thomaz Antônio de Villa Nova
Portugal, esperavam que lhe fossem fornecidos pelo brigadeiro Campeio, ajudante d'ordens do eapitão-general, e por
José Carlos Mayrink, secretario do governo (8).
Nesse mesmo dia 6 das oito para as nove horas da manhã
convocou o eapitão-general um conselho a que assistiram o
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marechal inspector-geral dos corpos milicianos Jos
berto Pereira da Silva, o brigodeiro inspector-geral d
gimentos de linha, fortalezas efortiíicaçõcs Gonçalo ME
de Castro, o brigadeiro chefe do regimento d'infantana (in
linha do Recife Luiz Antônio Salasar Moscoso, o briga
chefe dos regimentos d'artilharia Manoel Joaquim Baruu/a
de Castro, o brigadeiro-ajudante d'ordens e comraandante
da fortaleza do Brum José Pires Campeio (9) e o tenentecoronel ajudante d'ordens Alexandre Thomaz d'Aqaino <4a
Siqueira.
Da communicação ofíicial feita por Caetano Pinto ao conde
da Barca e dirigida da fortaleza da ilha das Cobras, colligese que tivera elle a idéa de convocar os regimentos milicianos,
reforçar com ellcs as guardas e guarnições das fortalezas, fazer
na do Brum um deposito de munição de guerra e boca para servir
de ponto d'apoio em caso de necessidade, até para se recolherem
nella os reaes cofres, si a sua segurança viesse a ser duvidosa (10).
Assevera que ao principio partilhara a sua opinião o brigadeiro Gonçalo Marinho, inclinando-se depois ao voto da
maioria do conselho que entendia não dever receiar-se a
reacção da tropa pela prisão de seis ofíiciaes, obrigando-se os
chefes aprenderem os que pertenciam aos seus regimentos,
observando todos que tomadas aquellas medidas de cautela
fugiriam os criminosos assentou-se portanto que os prisões
deveriam ser feitas n^aquelle dia d'n ma para as duas horas
da tarde.
Assentou-se nesse conselho que o marechal José Roberto
se encarregaria de prender o padre João Ribeiro, Domingos
José Martins e a Antônio Gonçalves do Cruz (por alcunha
Cabugá) e o cirurgião Vicente Ferreira dos Guimarães Peixoto; o brigadeiro Salasar ao ajudante de milícias Manoel
de Souza Teixeira; o coinmarulante d'arlilliaria aos capitães
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d'esse regimento Domingos Theotonio Jorge, José de Barros
Lima e Pedro da Silva Pcdroso; o tenente Antônio Henrique
Rêbello e o secretario José Marianno d'Albuquerque.
Pacificamente se teriam effeituaclo todas as prisões sem a
imprudência do brigadeiro Barboza que chamando ã sala do
estado-maior aos ofíiciaes indigitaclos para a prisão reprebendeu-os asperamente, dirigindo-lhes expressões grosseiras e insultuosas. Julgando-se offendido o capitão José
do Barros Lima (conhecido por Leão Coroaáo)desembainliou
a espada otraspassou comella o dito brigadeiro. Quando o
tenente Luiz Adcodato Pinto de Souza, ia defender o seu
chefe escapou de ter a mesma sorte que lhe destinava o
capitão Pedro da Silva Pedroso si pelos seus collegas não
fosse obstado.
Divulgando-se a noticia das oscurencias do quartel d'arlilharia expediu Caetano Pinto o seu ajudante d'ordens
tenente-coronel Siqueira para informar-se d'ella, ordenando
ao mesmo tempo ao marechal José Roberto que occupasse
com as forças disponíveis a praça do erário, posto importantíssimo por se acharem n'ella situados o thesouro, c os
depósitos d'armamentos e parte do parque d'artilharia. Ferido mortalmente por uma bala expirou o ajudante d'ordens,
e unanimes são as testemunhas em considerar o capitão
Pedroso como mandante d'esse assassinato.
Consternado pelo fúnebre aspecto que tomavam os negócios tomou Caetano Pinto a deliberação d'encerrar-se com
alguns ofíiciaes e vinte soldados da sua guarda na fortaleza
do Brum, aos quaes se reuniram ainda os que estavam destacados no sitio chamado — Portas. —
Diz o capitão-genera] Monte-negro no documento que
nos serve de guia que o perseguira o tenente Antônio Henrique Rebello com sessenta e tantos homens, mas que sar-
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bendo que havia clle jã transposto a ponte do Recife,
a libertar a Domingos José Martins, bem como a vários outros presos da cadeia e da fortaleza das Cinco Pontas, lím
seu depoimento diz o brigadeiro Salasar que em todo o trajecto do governador ouvira elle que todos gritavam —viva
el-rei—; não fazendo porém menção d'esta notável circumstancia a participação de Caetano Pinto, cremos que foi essa
uma das illusões de que n'esse dia foi victima o referido
brigadeiro (11).
De maior gravidade é outra discordância que sobresàhe
da confrontação d'esses dois documentos. — Eis como se
exprime o governador tratando das primeiras providencias
que tomara ao recolher-se á fortaleza do Brum,
« Eu assim que entrei nafortaleza mandei cortar a ponte
« do Recife, para que elles (osrevoltosos) não occupassem
« aquelle bairro e se podesse organisar alli uma força ; e
« ao intendente da-'marinha, que chegou logo após de mim
« que reunisse e armasse um corpo de marinheiros dos
« muitos navios que estavam no porto : mas uma c outra
« providencia ficaram frustradas porque os insurgentes,
« como estavam promptos, rechassaram com uma peça
« d'artilharia e com um ataque de baionetas aos que prin« cipiavamá derrubar a ponte, e o intendente da marinha,
« dispersos os marinheiros, refugiou-se para salvar a vida
« em uma galera franceza, de sorte que mandando-lhe eu
« ordem por escripto para que me remeltesse farinha,
« carne, e água, mão foi achado o dito intendente, nem
« official que fizesse as suas vezes.»
Ouçamos agora o depoimento do brigadeiro Salasar.
e depois (Testar dentro (da fortaleza)
« chegou logo o intendente da marinha com cento c tantos
« marujos, offerecendo-se ao serviço de S. M. e o general

«
«
«
«
«
«
«
*
«
«

lhe disse que se podiam recolher que não eram preciso?,
e depois chegou Romáo José pedindo licença para cortar
a ponte, dizendo que tinha gente e artilharia do seu serviço, o que lhe foi concedido, e alguns negociantes, de
cujos nomes se não lembra foram também offerecer
armas, que o general não acceitou por ter as precisas
para a gente que tinha, e que havia de ser pouco mais,
ou menos duzentos homens, dos quaes alguns entravam
e sabiam de que houve desconfiança que viessem só para
observar o que havia.»
Daremos (Festa vez preferencia ao testemunho de Salasar,
e cremos que a necessicade de justificar-se levou Caetano
Pinto á obscurecer um pouco a verdade attribuindo-se uma
energia e resolução que por certo não formavam a base do
seu caracter.
Continuam interinamente as declarações do governador
com as do marechal José Roberto acerca dadefeza do campo
do Erário, e d'ellas se deprehende que tão indolente era um
como outro, porquanto se o segundo em vez de proceder
com a presteza que imperavam as circumstancias, enviava a
fortaleza do Brum emissários sobre emissários, deixava-o o
primeiro arbitro do seu proceder recusando abertamente
assumir a responsabilidade da resistência, ou da capitulação
e contentando-se em recommendar ao seu delegado que
empregasse todos os esforços para que ficasse salca a soberania
de S. M.
Quando já triumphante a revolução dictava seu ultimaium
por intermédio do juiz de fora interino José Luiz de Mendonça recorreu ainda Caetano Pinto ao seu usual expediente
de convocar um conselho militar, composto dos três brigadeiros Marinho, Salasar e Campello, e no qual precipitadamente deliberaram d^acceitar os artigos da intitulada ca-
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pitulação, receiando como diz o mencionado cajiitáo-ge
neral, que os pretos de Josó Alexandre Ferreira passassem
cora seus machados a arrombarem as portas da forta-*
lezaü!
Reconhecendo-nos incompetente para avaliar dos planos
estratégicos demos a palavra á um illustre veterano do nosso
exercito (o marechal Andréa, depois barão de Cassapava)
que sendo interrogado pelo presidente d'alcada sobre os ré-,,
cursos com que podia ainda contara fortaleza doBrum disse:
«
Nestas circumstancias a fortaleza
« referida podia resistir á ura sitio; e não seria preciso
« grande habilidade para a .levar d'um golpe de mão, es« calando-a pelo lado do mar, e do Beberibe, sem que lhe
« valesse o obstáculo do fogo da tenalha, que olha para o
« arsenal, que a falta de mantimentos era remediarei aos
« primeiros momentos entrando por todos os armazéns do
« Recife e tirando-lhes os gêneros que fossem necessários
« por algum tempo, embora isto viesse a cahir em descre« dito para os europeos; o caso único era fornecer a forta« leza
Apezar d'isto (accrescentava o
« referido marechal então tenente-coronel d'engenheiros)
« a união dos recursos do Rram e do Buraco, com o- que
« se podiam tirar do mar produziria grandes vantagens, e
« por um systema bem combinado queimando a ponte po« deriam subtrabir a desordem geral todo o bairro do Re« cife, as embarcações que estavam no porto, e toda a
« restinga d'01inda. Para isto era necessário que um qual« quer militar tivesse energia bastante para se fazer res« ponsavel por tudo, principiando por não reconhecer
« naquelle momento senão a sua autoridade, e compellindo
« todos os outros á obedecer-lhe.Isto porém não se faz sem,
« ter popularidade para ter partido, c lhe parece que nem
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« um dos .-militares de maior patente tinham adquirido a
« aíTeição dos subditos.»
E'pofs aos profissionaes que deve a historia pedir contas
ÍTessa famosa capitulação e nunca á um magistrado que
nada entendendo da milícia consultou sempre aos que julgava entendido na matéria, e só cedeu quando entenderam
elles toda a resistência impossível.
Obrigando-se ã embarcar para o Rio de Janeiro deixava
Caetano Pinto a capitania entregue aanarchia, que por um
momento dominou como soberana ato que reunidos os
homens mais sensatos constituíram um governo provisório.
Não discutiremos com o historiographo da revolução
acerca da illegalidade da eleição d'esse governo ; porquanto
illegal era tudo o que se havia practicado o continuava a
practicar; e nem um governo revolucionário conhecemos
que tumultuosa e incompetentemente não fosse constituído.
Absortos pela sua tão fácil victoría entregaram-se os
patriotas aos mais vivos transportes de júbilo, mandaram
celebrar Te-Deuns; proclamaram a republica ; adoptaram
nova bandeira, c para que mais fiel fosse a copia baniram
os tratamentos substituindo-os pelo nivelador vós. Não
imitaram porém á seus mestres no regiman do terror, e seja
dito era honra sua a maior generosidade sellou todos os
seus actos, e as palavras — perdão e esquecimento do passado — foram as primeiras pronunciadas. Leia-se a proclamação inicial de governo provisório, verdadeiro manifesto da revolução e nem um insulto se descobrirá contra a
transacta administração, nem uma diatribe contra a realeza.
Respira-se n'ellu n'uma atmosphera de paz e de concórdia,
e solemnemente proclama-se a fraternidade entre todas as
classes da população. Parece-nos o prognmma da republica
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de Platão, que alguns utopistas pretendiam l rã n
para as margens do Beberibe; não julgamol-a p: •
gruenle, desconchava e ridícula como a considerou
douto c respeitável collega o Sr. Varnhagen, a que#i oed
mos venia para discordar da sua opinião (12).
Conhecendo o governo provisório a utilidade da ÍIÍM
para propalar as novas idéas e fazer de certo modo
cação do povo no sentido republicano, lançou mJe <f aMP
lypographia já existente no Recife, guardada no fundo d'umarmazém, e que poucos mezes antes mandara vir um negociante inglez. Guiando-se pelas Notas Dominicaes do improvisador Tollenare não duvidou o Sr. Ferdinand üénis
affirmar que fora essa typographia comprada a toda pressa
em Londres, e que na carência absoluta de compositores
fizeram as suas vezes dois frades, um inglez e um marinheiro francez!! (13) E1 levar muito longe o amor do maravilhoso! !
A exposição do advogado José Luiz de Mendonça (datada
de 10 de Março sob o titulo espúrio de Preciso, foi o primeiro fructo do prelo pernambucano, avidamente devorado
pela privação d'alimento mais nutritivo, como judiciosamente observa o Sr. Moniz Tavares. Não é mais do que
uma emphatica narrativa dos últimos acontecimentos,
acompanhadas de pomposas promessas por sua natureza irrealiasaveis; verdadeiropeccoroí d'uma consciência timorata
que na primeira sessão do conselho revolucionário lembrou-se de porpôr que se arripiasse a carreira dc novo arvorando a bandeira real, e que remeltendo-se para o Rio de
Janeiro o governador Caetano Pinto se remettesse juntamente
ao rei um submisso memorial expondo os justos motivos que
haviam forçado os pernambucanos a ultrapassarem os limites
da obediência, e rogando-lhe o allirio d'alguns dos duros im-
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as arbitrariedades do poder dos capitães-generaes.
. Passada :'a lua de mel volveu o governo provisório as suas
.visws£ ...i a defe/a da republica, que não tardaria em ser
atáUada, e começaram então a pungir-lhe os espinhos administrativos. Importava satisfazer a tropa, que havia feito
a revolução, e da que em brevo ter-se-hia necessidade para
sustental-a, e freqüentes eram as angustias que lhe causavam
ás insaciáveis preterições dos oükiaes e soldados. A impolitica promoção d'alguns corypheos da revolta e o perdulário decreto elevando excessivamente os soldos despopularisaram a revolução em seu começo e desde logo auguraramllie os homens practicos próximo e desastrado fim.
Começou então a entibhr-se o zalo e o ardente patriotismo dPalguns republicanos do dia seguinte, de cujo numero
releva exceptuar o erudito fluminense Dr. Antônio de Moraes e Silva, que no auge do enthusiasmo, quando ainda o
rosicler d'aurora allumiava o berço da revolução, ousou
como que outrorg Solou aos athenienses, fallar-lhe a l i n guagem da verdade, eabroquelado pelo tríplice prestigio da
sciencia, da virtude e da velhice, e condemnar a estulticia
dos que haviam-na proclamado.
Ao ruído do vulcão pernambucano haviam-se erguido a
Parahyba c o Slio Grande do Norte, e deslumbrado com semelhante phenomeno pensou o governo provisório que a
elétrica scentclha da liberdade iria percorrer com a velocidade do pensamento esse immenso perímetro circumscripto
pelos gigantes fluviaes do novo inundo. Em sua doceillusão
nada de mais acertado pareceu-lhe do que espalhar missionários da revolta por todo o Brasil, começando pelas províncias limitrophes. Ninguém ignora qual foi o êxito de
semelhante propaganda, e ainda está impresso na memória
>

aos baliianos os últimos instantes do padn
heróica morte remiu os erros e as fraqueza» do
Eátanciemos a q u i ; e, deixando o governo revr
arcar com mi! insuperáveis óbices, visitemos o»
reacçã o.

111.
Pasmosa actividade desenvolveu o conde dos Arcos apenas informado dos acontecimentos do dia 6 de Março, e
havendo colhido as provas da cumplicidade de crescido
numero de cidadãos notáveis da Bahia fez do seu silencio
uma arma para obter que o coadjuvassem no projecto que
formara de suffocar a revolução cru seu nascedouro. Feito
appello ã fortuna dos mais compromettidos regorgitou o dinheiro nos cofres publicos, e com admirável presteza esqui,
pou e artilhou dois navios mercantes (o Mercúrio e o Carrasco) para que fossem bloquear o Recife, emquanto fazia
partir o marechal Joaquim de Mello Cogominho de Lacerda
á frente de oitocentos homens de todas as armas, afim de que,
assegurando-se da fidelidade de Sergype, transpozessé o rio
S. Francisco, talando o território inimigo.
Era o marechal Cogominho de Lacerda um homem
honesto e moderado, e pretende o Sr. Moniz Tavares
que fazia elle parte da loja maçonica chamada Grande
Oriente, não sendo porisso isento de sympatisar com a causa
pernambucana. Fallecem-nos os dados para contrariara
lá o formal aKIrmarão do illuslre historiador; duvidamos

•
porém que o conde dos Arcos houvesse incumbido da missão de combater a revolta ao mesmo homem que com ella
poderia fraternisar; nem no nosso humilde entender precisa ^fi:;.tíiiorrer aos vínculos maçonicos para explicar a conáui/tí humana e digna do marechal.
O que nos parecia sempre inexplicável era o açodamento
com quê o capitão-general da Bahia procedera nesta emergência tomando, sem consultar a corte as mais graves deliberações, e não trepidando em convocar uma commissão
militar que n'um processo summarissimo julgou e condemnou o padre Abreu Lima, mandando-o fuzilar no
Campo da Pólvora ! l
Temos presente um documento que levanta uma ponta
do mysterioso véo em que ficou envolvido este negocio. —
E1 uma carta do referido conde á um amigo seu nesta cidade,
em que amargamente se queixa que podessem as intrigas
de seus inimigos prejuclicai-o no conceito do ministério e
(juiçá no animo do próprio rei
« Sou coberto
« (Taíírontas, diz elle, e sou até ameaçado de castigos no
«tremendo nome d'el-rei, nosso s e n h o r ! ! ! . . . . , Oh t
« meu Deos! e porque hei de ser eu o único portuguez
« excluído da justiça que tem sido a carateristica do mais
« querido dos soberanos?
« Sei de certo que o nosso augusto amo nem sonha que
« eu tenho sido aftVontado em seu adorado nome, e por
« isso já pedi licença para queixar-me contra o ministro
a (Testado, e mostrar minha innocencia: ainda não recebi
« resposta, o que talvez principia a persuadir-me que não
« foi presente á el-rei nosso, senhor a minha supplica. Si
« o governador da Bahia delinquiu S. M. tem leis, mi« nistros, torres e cadafalsos para o p u n i r ; não me consta
« que tenha autovistido á nenhum secretario d'estado para
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« insultar a um criado sen, grande do seu reino, e que se
« o não tem servido bem, no menos tem feito os sacrifícios
« mais custosos para o servir.
.
<f O crime que se me imputa é o de ter entendido o tractado
« de Vienna mais favoravelmente aos vassallos portuguezes
« do que aos vassallos do S. M. B. Crime que não existe ;
« porque a intelligencia que dei áquelle tratado é o que S.
« M. el-rei nosso senhor me ordenou que lhe desse, e
« áquelle que o direito das gentes tem prescripto em suaks
t regras cFirUfirpretações; mas crime que se existisse era
« bem digno de perdão provando-se por elle que o gover« nador em qualidade de soldado n:ío teme as forças ingle« zas, e na d'empregado publico nem tem, nem quer nada
« que agradeça ao governo britânico, cujo oiro tanto tem
« influído nos destinos do mundo. » (1-4)
Facilmente se deprebende da leitura dos paragraphos
citados d'esta carta, datada de 3 de Marco de 1817, que
pairavam nessa epocha densas nuvens sobre o horisonte
político do condo dos Arcos/ e que, quanto á nós, foi a
revolução pernambucana poderoso dirivativo que oifereceuIhe feliz opportunidade de testemunhar a sua dedicação e fidelidade, permittindo-lhe d'est'arte o encarar sem temor
os esplendor do throno.
Louvando-lhe os sentimentos d'adhesão monarchica, que
por essa occasião evidenciou, não podemos deixar de censurar-lhe pelos excessos commettidos em prol d'esse principio, que nenhum brasileiro deixa de venerar como penhor
da prosperidade nacional. Cornpromette muitas vezes as
melhores causas o irop de sele das autoridades subalternas,
como teremos varias occasiões de verificar na serie dos
eventos que ora estudamos.
Servpm as proclamnções do governador da Bahia de

corpo de delicio do seu caracter atrabilario; despejando à
mãos cheias a calumnia e a injuria sobre os seus contrários
terna-se ridículo pelos seus furores. Citemos aqui por ser
mais breve, a proclamarão dirigida aos pernambucanos
quando suppunlia que a tropa expedicionária já houvesse
penetrado no território das Ahgôas:
« Habitantes de Pernambuco ! Marcham para a comarca
« dar. Alagoas bandeiras portuguezas, e soldados bahianos
* para as i ca r em toda a extenção d'essa capitania. Todo o
« habitante de Pernambuco, que os não seguir rapidamente e
<( marchar junto d'cilas será fuzilado.
« As forças navaes, ora á vista e em bloqueio do porto
« tem ordem para arrasar a cidade, e passar tudo á espada,
'i se immedi a lamente não forem instauradas as leis d'el-rei
« nosso senhor.

« Nenhuma negociação será alteridida, sem que preceda
como preliminar a entrega dos chefes da revolta, ou a
certeza da sua morte ; ficando na intelligencia de que á
todos ó licito atirar-lhes a espingarda como á lobos. —
Bahia 29 de Março de i 817. — Conde dos Arcos.
Absterno-uos de commenlar tão insanos documentos deixando que ern nosso lugar o faça o esclarecido redactor do
Correio Brasilien&c, que no numero 109 do seu periódico
assim se expressava:
«
E na verdade si os in« surgentes de Pernambuco mostravam falta de conheci« méritos políticos querendo alli estabelecer de repente
« uma republica, o governador da Bahia excedeu-os ria
« inconsideração de suas proclamações, pois ha muito
« tempo que não temos três documentos públicos tão mi« seraveis. Basta repetir que áquelle governador assevera,
« por sua, palavra de honrn, que o insurgente Martins é
«
«
«
«

«
«
«
«
«

desprezado por todas as nações da Europa e cTAmerica, n
que não pôde deixar de provocar o riso ; pois aquelle
governador assevera por sua palavra (Vhonra que uni
homem que não era conhecido das nações era por ellas
desprezado !
« A outra parte d'estas proclamaçoes em que o conde
« dos Arcos declara que não attenderá a negociação algu« ma, sem assegurar a morte' dos cabeças da insurreição,
« tem a nossa rnais decidida desapprovação, porque tal
« declaração só tende á induzir os pernambucanos a mais
« obstinada resistência; mui bem disse o poeta:
« Una salus victis nu/Iam sperare salutem. »
A temeridade dos jovens pernambucanos que em uma
fragi! sumaca entraram pelo porto do Rio de Janeiro hasteando a provisória bandeira da republica e conduzindo a
seu bordo o capilão-general Caetano Pinto, veio confirmar
ao governo d'el-rei a noticia que poucos dias antes lhe trouxera um barco mercante de Maceyõ.
A pronipta apprehehsão ~da audaz sumaca e a rigorosa
reclusão nos cárceres da ilha das Cobras dos seus cornman
dantes e equipageia foi seguida da ordem para que o exgovernador partilhasse a sua sorte não se lhe permittindo
sequer o fallar com um dos ministros como requeria.
Silenciosa esteve a gazeta ofíicial até que por insinuação
de Thomaz Antônio, a qual tivemos, em nossas mãos, fez á
14 de Maio a narrativa dos successos de Pernambuco e ao
mesmo tempo a da providencias dadas para abafar a insurreição. Referia o órgão governista que a maior actividarle,
se desenvolvera em todos os estabelecimentos públicos
dignando-se o próprio monarcha d'ir por varias vezes dar
maior impulso aos preparativos bellicos; devendo-se a essa
circmnstancia o rápido esquipamento d'uma esquadrilha

composta diurna fragata, duas corvetas e uma escuna, que
sob o commando do chefe de divisão Rodrigo José Ferreira
Lobo, sarpára do nosso porto e no dia 2 d''Abril. Acrescentava a folha oflicial que no dia A de Maio sahira do mesmo
porto um poderoso comboi composto da náo Vasco da Gama
e de dez navios de transporte conduzindo três mil homens
de todas as armas, commandados pelo marechal de campo
Luiz do Rego Barreto, nssás conhecido pelos seus relevantes
serviços no exercito de Portugal.
Tractando do novo capilão-general de Pernambuco não
podemos deixar de protestar contra a injustiça com que
o tracta o Sr. Moniz Tavares, que fallando da partida da
segunda expedição enviada d'esta capital, diz o seguinte
acerca do seu chefe ;
«
Na chusnaa dos pretendentes
« que vinham continuamente de Portugal solicitar empre.
« gos naquelia corte, figurava um militar por nome Luiz
« do Rego Barreto, que na ultima guerra da peninsul a
« contra a França havia mostrado coragem sem discernimento,
« e no tropel das promoções tinha sitio elevado ao posto
« do brigadeiro. A sua ambição não estava satisfeita. Este
« ofíkial tinha-se casado com a filha d'urn valido do Sr. D.
« João V I ; com tal protecção tudo era f á c i l ; a occasião
« não pdia ser-lhe mais propicia, a fama de bravo, o apon« tava adoptado para exterminar pernambucanos : o rei por« tuguez o acolheu como seu braço direito e elegeu-o go«' vernadorecapitão-general de Pernambuco, autorisando-o
« na qualidade d'alter cgo á pôr-se á testa da expedição, já
« pronipta, e com dia commelíer impune todos os atten« tados.

(13)

Quereis saber quem era esse ofíicial tão despresivelmentc tractadopelo chronista da revolução de 1817? Lede
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o conceito que cTelle formava um distirictolitterato contemporâneo escrevendo-lhe a hiographia no Diário do Governo de Lisboa :
,
« Não houve quasi acção memorável durante os sete
« anrios de tão violenta guerra (a peninsular) era que Luiz
« do Rego se não achasse, em que não tivesse parte mui
« distincta: as ordens do dia dos exércitos portugnez-in« glez repetidas vezes mencionaram seus actos de coragem
« e d'heroismo. Na batalha cPArapiles em 1812 obrou pro« digios commandando já a brigada composta dos regimen« tos d'infantaria 13.° e 15.°, e o batalhão n.° /«, que foi
« dos mais valentes do nosso exercito. Mas ainda lhe estava
« reservada gloria maior no memorável assalto de S. Sebas« tião de Biscaya, em cuja brecha na frente dos seus solda« dos e debaixo d^iim fogo que por três vezes fizera recuar
« corpos inteiros do exercito aluado foi elle pregar a batr
« deira portugueza a cuja defensa fizera correr os seus sol« dados, que tão extráordanaria ousadia tornara invencíveis.
« D'alli penetrou na praça antes de todos, depois da mais
« porfiada e destruidora pelejn, rendida a povoação, e dentro
« em pouco a cidadela, veio a ser escolhido para governador.
» Mas não teve muitos dias do descanco. Partiu e não
« faltou a sua presença na memorável batalha de Nlve, e em
« muitos outros combates até a paz de 181 í.
« Feita essa paz voltou o exercito portuguez á pátria
c cheio de gloria Luiz do Rego tinha adquirido a estima e
« o amor dos seus camaradas. Os soldados de todos os
« corpos o conheciam : era ainda coronel (e os postos então
« não se venciam dentro demezes, apesarda mortalidade e
« das batalhas) e não obstante isso o nome de general Rego lhe
« era dado por toda a parte. A officialidade e os generaes
«,do exercito aluado tinham por elíe a mais decidida estima

t e respeito, e S. M. B. já o havia condecorado com a cruz
« e as demais insígnias dss sete batalhas. »
Tal era o temerário D. Quiehote a quem o rei portuguez
constituirá seu alter ego, e que no tropel das promoções tinha
sido elevado ao posto de brigadeiro !
Quereis ainda ver como se confundia esse homem na
chusma dos pretendentes que vinham continuamente de Portugal solicitar empregos na corte do Rio de Janeiro? OuçaiHOS
o-seu illustrado biographo : "

«
«
«
<

t Luiz do Rego era dos homens mais polidos e agradaveis; seu porte e maneiras tinham a franqueza do militar
e a urbanidade do fino cortezão. Dizia-se que nenhum
cavalleiro de província o excedia ern boa criação e delica
deza de tracto. »

Reservando para mais tarde o demonstrar a falsidade da
proposição de que Luiz do Rego era adaptado para exterminar os pernambucanos estando auctorisado para commetter
impune todos os atlentados citemos por agora O que á tal
respeito diz o supra-mencionado biographo:

« Os seus actos, assim que tomou posse do governo, de« monstraram ter o bravo militar da guerra europea um
« coração generoso e compassivo. Empregou todos os
« esforços cm minorar os incommodos dos infelizes que a
o fortuna abandonara no campo, e que haviam cabido nas
« implacáveis mãos da justiça das alçadas e das commissões
« militares. Regeu sempre com brandura e espirito de con« ciliação; eapplicou-se á armar uma força que mantivesse
« a ordem e a obediência ao governo. » (16)
Depois d'haver protestado contra a infiel pintura que do
novo capitáo-general faz o Sr. Moniz Tavares volvamos a
Pernambuco e contemplemos o merencorio espectaculo dos
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iparoxismos, e derradeiros momentos da chimenca rc
.publica.

IV.

Conhecendo-se baldo do meios para empenhar a Incta
com a moriarcbia buscou o governo provisório a cooperação
das nações que, por seus princípios liberaes podessem sympathisar com a sua causa; e para esse fim enviou aos Estados-Unidos (TAmerica á Antônio Gonsalves da Cruz, (Cabogá) e Felix José Tavares de Lima á Buenos-Ayres com ins_
trucções d'entender-se com os sublevados do Paraguay.
Occorreu-Ihe também o pensamento de constituir seu agente
em Londres á nm' benemérito brasileiro, cujas opiniões
temos com respeito citado, que não só por convicção,
como principalmente por gratidão declinou de semelhante
encargo. (17)
Por um momento acreditaram os insurgentes que a sua
existência política seria reconhecida pelas potências da Europa ao verem a solicitude com que o cônsul iriglez Jolir,
Lampière vinha espontaneamente pedir licença para continuar no exercido de seu emprego, que por fôrma alguma
podia julgar-se interrompido em seu caracter puramente
commercial. Como é de suppor prevaleceu-se o governo
provisório d'esse feliz ensejo e remetteu-lhe immcdiatamente o desejado exe-quatur. Mais tarde (a 1-4 de Julho)
reclamou o governo portuguez pelo órgão do seu ministro
em Londres o conde de Palmclla contra o precipitado proco-
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der do cônsul britânico recebendo de lord Casilereagh, ministro das relações exteriores plena satisfação. (18)
Para despertar o enthusiasmo e o zelo que começavam á
afrouxar recorreu o governo provisório ao expediente d'auctorisara incorporação de companhia de voluntários, concedendo os postos do capitães aos que alistassem-nas, fardassem-nas e devidamente municiçassem-nas. Comprou por
exorbitantes preços as poucas e péssimas armas que existiam á venda, esquipou ura brigue o duas canhoneiras, que
se achavam ancoradas no porto, a que addicioaou-se depois
um barco mercante adquirido pela fabulosa somma de trinta
e dois contos de réis, confiando o commando da esquadrilha
republicana ao piloto José Fernandes Portugal. (19)
Sendo todas essas medidas inefíicazes para assegurar a
defensa da revolução recorreram os homens da governança
aos derradeiros recursos proclamando a necessidade dos
guerrilhas tão profícuas na guerra contra os hollandezes, e
assegurando a liberdade aos escravos que corressem a
empunhar as armas. Exíguo foi o resultado do primeiro
expediente, apezaf do ardor bellicoso com que alguns
ecclesiasticos trocaram o breviario pela espada; e felizmente
iraprofiquo o segundo cujas funestas conseqüências fáceis
são de calcular.
Enumerando os erros do governo revolucionário pede
a justiça que não olvidemos o desinteresse com que renunciavam seus membros a menor retribuição pelos seus serviços, e a honradez com que administravam a fazenda
publica. Nem menos digno d encomios foi a simples e to.
cante conducta com que o padre João Ribeiro recusou ser
recebido debaixo dopallio, estimulando á seus collegas para
que o imitassem.
Não tardou a contra revolução á manifestar-se apenas 1
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pisou o exercito real o território das Alagoas, e o combate
do Porto das Pedras entre as forças commandadas pelo major
Gordilho e os insurgentes ás ordens do capitão Antônio
José Victoriano foi o primeiro annel d'essa cadeia de revezes que perseguiu os republicanos em todos os encontros.
Debalde ordenou o governo provisório ao capitão-mór
Francisco de Paula Cavalcanti (feito general de divisão) que
marchasse sobre os lugares sublevados ao sul da província 1
sua inexperiência foi exposta no engenho d'Utinga á rudes
provas, e mais uma derrota veio desmoralisar os soldados
da revolução. No entanto proseguia em sua marcha sobre o
Recife o marechal Cogominho ouvindo por toda a parte as
acclamações de — Viva el-rei l — e não encontrando nenhum
embaraço que lhe tolhesse os passos.
Julgando com a sua presença galvanisar o cadáver da repu.
blica offereceu-se Domingos José Martins aos seus collegas
do governo provisorjo para ir em auxilio do general Paula.
Não tardou porém em reconhecer á impossibilidade de
reunirem as suas forças \ por isso que a sua auctoridade
superior á de Paula far-lhe-hia dar as honras do commando,
que pouco disposto se mostrava este á ceder-lhe. Accordaram portanto em separarem-se, e caminhando Martins em
direcção á villa de Serinhaem foisurprehendido n'uma em"
boscada junto ao rio Merepe, e entregue ao marechal Cogominho que, tractando-o com bondade, fel-o recolher á bordo
diurna das embarcações que bloqueavam o Recife. Finalmente
avistaram-se os dois exércitos inimigos no dia 13 de Maio
no engenho denominado trapiche cTIpojuca, onde a maior
confusão, e completa ausência de conhecimentos militares
sellaram a derrota dos republicanos.
No entanto rigoroso bloqueio soffria o porto; porquanto
os dois navios ex pedidos pelo conde dos Arcos se haviam
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já reunido os da esquadrilha de Rodrigo Lobo. Em tão critica conjunctura importava que a auctoridade não estivesse
dividida ; e assim o entenderam os membros do governo
provisório abdicando seus poderes nas mãos de Domingos
Theotonio Jorge, proclamado dictador com o titulo de governador civil c militar do partido da independeucia em Pernambuco. O primeiro acto do novo governo foi o d'escolher
•um mensageiro que obtivesse do commandante da esquadra
honrosa capitulação: recahindo a escolha no desembargador
Cruz Ferreira, o mesmo que, como vimos dera a denuncia
a Caetano Pinto.
Encontram-se no livro do Sr. Moniz Tavares, as peças
ofíiciaes trocadas entre os patriotas e o chefe da esquadra
bloqueadora, e não sabemos o que mais se deva ahi admirar
si a incoherente linguagem d'uns, ou si a sultanica expressão do outro. No auge da desesperação evoca Domingos
Theotonio os manes dos heróes deNumancia e de Carthago,
jura morrer com a pátria; mas cahindo logo n'um delirio
ameaça arrasar e incendiar os bairros do Recife, de S. Antônio
e Boa-Visla, e inalar todos os europeos de nascimento,
Bem conheceu Rodrigo Lobo o que havia de quichotesco
n'este ultimatum; receando porém levar ao estremo a sua
relutância em negociar com os revoltosos, consentiu em
suspendei' as hostilidades até que podesse, o desembargador
Cruz Ferreira chegar ao Rio de Janeiro; afim de rogar a S.
M. o perdão dos rebeldes, podendo o governador preparar um
navio que transportasse o seu emissário, cujo navio devera
sahir em lastro pondo-lhe elle (Rodrigo Lobo] um commandante, parte da guarnição e mantimeníos para a viagem;
ajuntando que não podia embaraçar que o exercito de terra se
apraxímasse do Recife, pois que obrava debaixo d'outras
ordens, e o mais que poderia fazer-lhe seria de participar-lhe

•
a sua determinação, que não duvidava que acoeü&sse, Oflerecia
por ultimo ao governador e á sua família a faculdade de retirar-se para o Rio de Janeiro, garantinddo-lhe«sua vida, uma
vês que não se exercesse a menor vingança contra os desgraçados presos, e assumindo elle ao governo da capitania.

Havendo expirado o prazo marcado no soa ultimatum
sem que nenhuma resposta lhe houvesse chegado, receou o
dictador que nenhuma modificação houvesse feito o almi-'
rante nas suas primeiras condições, tomando a desesperada
resolução cTabandonar o Recife marchou com toda a tropa
para o engenho Paulista, visinho á cidade d'OJinda, levando
comsigo os cofres e archivos públicos.
Procederia mal DomingosTheotonio em deixara capital?
Dovoria resistir a todo o transe, ou aceitar as concessões
do commandante cia esquadra ?
Ainda uma vez confessamos a nossa ignorância n'arte da
guerra; pensamos parem que tão insensata não foi a política cio dictndor, como pareceu á alguns historiadores: porquanto receou elle ver-se brevemente exposto ás torturas
da fome, collocado entre os navios de Rodrigo Lobo, e os
soldados do marechal Cogominho, que não tardariam em
sitiar a praça; esperando com a sua sabida prolongar a
guerra em qualquer outro ponto mais defensável da provinciíi. Quanto ás concessões do almirante poderia Domingos Theotonio applicar-Ihes o snníencioso pensamento de
Virgílio:
Timeo Banaos e,t dona ferentes

o"por um documento, que temos presente, vô-so que nenhuma intenção tinha elle de cumprir a sua promessa de
conceder o armistício quando recnmmondriva ao general
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ilas tropas bahianas, — que se aproximasse do Recife
que julgasse favoráveis as circumstancias. (20)
Foi o sigrial da contra-revolução a retirada das t
republicanas; e todos aqueües que de máo grado h;
aceitado a revolução, ou os que desenganados contav
resgatar seu erro pela mais pronipta vassallagera apressaram-se cm proclamar a autoridade real arvorando o pendão
Jus quinas sobre iodas as fortalezas. Percorreu as ruas do
Recife a escoria da população portugueza insultando com
as suas vozerias aquelles mesmos, a cuja generosidade deviam n conservação da vida e fazenda.
Para documentar o estado d'exalíamento a que se entregou a arraia miúda, na pictoresca expressão de Fernão
Lopes, copiaremos aqui uni trecho d'oíücio que em data
de 12 de Junho dirigia Rodrigo Lobo ao conde da Barca:
« Todas as vezes que tem entrado presos os principaes
« cabeças da revolta grita o povo em altas vozes: — Vin« gança contra os tyrannos! —desejando que eu lh'os entre« gue para os espedaçar, tal é o crime de todos que é um
« geral contentamento em se terem prendido quasi todos
« os malvados. »
Abertas as prisões sahirarn todos os presos que a republica conservava como em reféns, e não tardou que o commandante da esquadra, desembarcando com todas as precauções, assumisse a governança com a mesma surpreza
cora que Caetano Pinto d'ella se vira desapossado.
Chegando ao engenho Paulista a nova d'estes acontecimentos, fulminados ficaram os corypheus da revolução:
reuniram um conselho, que como soe succeder ein idênticos casos, nada decidiu de proveitoso, tomando cada qual
o vergonhoso alvitre de fugir em diííerentes direcções,
procurando d'est'arlc escapar á pena que o aguardava.
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Perante tão desolador quadro perdeu o siso o padre
João Ribeiro, buscando no suicídio refugio aos males que
antevia, depois cThaver, á exemplo do padre Roma, destruído os mais comprometedores documentos que em suas
mãos paravam.
De volta do funeral da republica pernambucana vejamos
que uso fez Rodrigo Lobo do provisório poder que lhe fora
confiado.
Interroguemos uma testemunha, que com Luiz do Rego
chegara â província, quando ainda tincto de sangue se achava o solo e echoava o gemido das victimas:
« Emquanto isto se passava na Rahia (as execuções de
« Martins, Mendonça, Padre Miguel) o chefe Rodrigo Lobo
« tinha a cidade do Recife como em assedio, com peças
« carregadas pelas embocaduras das ruas, procedendo-se
« á prisões e sequestros e mandando açoitar nas grades da
« cadeia os homens de cor que haviam tomado parte na
« revolução, sem attencão a livres e escravos, estabelecendo
« o terror e a consternação por toda a parte, consentindo
« que .seus ofíiciaes se locupletassem, de sorte que sendo
« confiscados os bens de muitas pessoas abastadas, que
« haviam sido presas quando chegou o general Luiz do
« Rego, existiam no deposito, moveis e alguma louça.» (21)
N'outro lugar refere esta mesma testemunha os seguintes factos bem característicos:
« Para que não pareçam exagerados os castigos infligidos
« por ordem do chefe Rodrigo Lobo citarei alguns factos.
« Achava-se na cidado do Recife o hábil pintor retratista
« Antônio Alves, pardo claro, estimado nesta corte, e que
« havia viajado pela Europa, onde aperfeiçoou-se na sua
« arte. Aconteceu que os membros do governo provisório
« se mandassem retractar por elle, e o encarregassem de
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« pintar as bandeiras e armas da republica; nada mais foi
« preciso para que Rodrigo Lobo o mandasse prender e
««condemnasse á açoites, dos quaes escapou apadrinhado
« com um retrato d'el-rei, o Sr. D. João VI, que por acaso
« conservava. O general Luiz do Rego no dia seguinte ao
« da sua chegada informado do successo mandou soltar
« Antônio Alves , que vindo á sua presença na occasião
« em que estava almoçando o mandou sentar á sua mesa, e
« dirigiu-lhe palavras de consolação. Outro pardo ofíiciai
« de milícias que figurou na revolução foi também preso o
« condemnado á açoites, de que se livrou conservando-se
« dia e noite vestido de farda, e com a patente rfalgibeira,
» porque sabia que esperavam que se dispisse as insígnias
« d'official. Ainda outro pardo que havia nascido livre,
« casado e corn casa de tanoeiro foi surrado e mettido na
« fortaleza das Cinco Pontas, d'onde o tirou o cirurgião em
* chefe do hospital militar, para alli o mandar tractar,
« sendo depois solto e recolhido á sua casa consta que suc« cumbira dentro de poucos dias, ralado de desgostos, pela
« afronta que soffrera.»
Si precisas fossem mais addicões para firmarmos o nosso
conceito sobre o despotico regirnen do capitão-general interino, ajuntariamos os juízos que d'elle formavam duas pessoas que insuspeitas nos parecem. Referimo-nos ao que a
27 de Julho de 1817 escrevia para o Correio Brasiliense um
seu correspondente, sem que por ninguém fosse contestado :
« O commandante da esquadra Rodrigo Lobo achou
« bella occasião de mostrar o seu caracter, e entrando em
« Pernambuco começou a fazer prisões á torto e á direito,
« exagerando os seus serviços, que talvez ainda recebam o
« prêmio que merecem; porque o conde dos Arcos, se-
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« gunclo só diz, dou uma conta d'elle para n corte, que se
« for aítendidao sujeitará ú um conselho de guerra; e por
« isso não digo mais nada cFelle.»
<
Confirma o que acabais d'otivir o seguinte período diurna
carta de Luiz do Rego ao ministro do reino Thomaz Antônio
em data de 31 de Maio d'esse mesmo a n n o :
«
O conde dos Arcos
« queixa-se amargamente do commandante da esquadra
« Rodrigo José Ferreira Lobo, e penso que ellc jáescre« véu a S. M. sobre este mesmo assumpto.»
Si prevalecessem então os princípios que fazem a gloria
do segundo imperado viria logo o balsamocTaninistia cicatrizar as feridas da revolução, e vencedores e vencidos renderiam simultaneamente prcito e homenagem aothrono;
não tinha porém alvorecido esta grandiosa idéia, e nos conselhos da coroa dominou o systema do terror. A palavra
vingança foi proferida; e esse sentimento baixo e ignóbil,
achou encomiastas até entre alguns brasileiros que pela sua
illustraçãoe serviços honraram a pátria.

v.
Foi o primeiro julgamento dos implicados na rebellião
entregue às commissões militares, tribunaes draconianos,
cuja única fôrma de processo consiste na verificação da
identidade do indivíduo, afim de scr-lhe applicada a pena
imposta pela lei marcial. Pensou-se mais tarde em substituil-os por uma alçada, composta de velhos magistrados,
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acerca de quem se não podesse vacillar, quanto á rigidez
de princípios.
•Antes de subir ao ministério fora Thomaz Antônio de
Villa Nova Portugal, chanceller-mór do reino, e portanto
em intimas relações com os decanos da judicatura portugueza. Avantajado conceito formando da'inteireza e conhecimentos professionaes dos desembargadores José d'01iveira
Pinto Botelho eMosqueira e Paulo Fernandes Yianna, intendente geral da policia, desejou ouvir a opinião d'ambos
sobre os intrincados pontos de direito, que suscitava a
creação <f alçada, e os limites das faculdades que lhe deveriam ser outorgados.
Enriquecemos as nossas notas com os pareceres d'esses
dois magistrados, cuja diversidade de caracter se distingue
pela maneira porque encararam a questão; cabendo ao
nosso distincto compatriota a gloria de sustentar os princípios mais moderados, e sobretudo a de aconselhar que da
composição d'alçada não fosse excluído o elemento brasileiro. « A escolha d'essa alçada (dizia Paulo Fernandes) tem
« muita delicadeza; porque ainda que, segundo os senti« rnentos de meu coração eu procuro fugir de tudo o que
« possa lembrar espirito de partido por pátria e ligações
« dos juizes com o território, devo todavia dizer, pelo
« amor que tenho ã pessoa d'el-rei, que não convém que
« o povo penetre que se fugiu de propósito de lembrar um
« só que fosse natural d'este reino, estando já unido ao de
« Portugal e Algarves, desmentindo-se pelo facto a mesma
« união que existe de direito, dando assim assumpto à
« discursos nos periódicos que possa suscitar nos corações
« princípios de desgosto e resentimento, matéria que pôde
<(
ter conseqüência no futuro, e de que se podem tirar cones, que, supposto sejam pouco exactas, serão d'eterno
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desgosto nos indivíduos e famílias, o que lembro a V.
Ex. a para pensar nelles com a sua conhecida penetração,
e para guardar aquella política, que pôde ser compatível
no caso, e com o estado das cousas presentes.» (d2)
Por ordem cTel-rei indicou Mosqueira os ministros que
deveriam compor a alçada lembrando para seu presidente e
desembargador do paço Bernardo Teixeira Coitinho Alvares
de Carvalho, e para escrivão o desembargador da casa da
supplicação João Osório de Castro Sousa Falcão. (23)
A complicidadc de muitos ecclesiasticos na rebellião pernambucana trazia mais uma diíficuldade para o governo
d'el-rei, que desejando proceder canonicamente quiz ouvir
o voto do illustrado e virtuoso bispo capellão-mór, que então
era D. José Caetano da Silva Coitinho. A opinião de S. Ex."
Rev.' na , exarada na minuta da provisão remettida aFr.Innocencio Antônio das Neves Portugal, e por este transmittida
a seu irmão o ministro do reino unido Thomaz Antônio
acompanhada da exposição da conferência que com o prelado fluminense tivera, demonstra a maneira por que foi
então solvida essa dilRculdade (2/0. Conformando-se totalmente com o alvitre proposto enviou o ministro a minuta
supra-mencionada ao bispo de Pernambuco D. Fr. Antônio
de S. José Bastos, que residia nesta capital, não havendo
ainda entrado n'administração da sua diocese, o qual apressou-se em subscrever a formula convencionada.
Superado o óbice das immunidides ecclesiasticas decepou
o governo com a segure da lei os privilégios dos cavalleiros
professos das três ordens militares determinadas á mesa da
consciência e ordens que fizesse riscar e averbar todas c quaesquer offertas que tivessem os réos de tão enorme delicio, os
quaes deveriam considerar-se como expulsos e exauiorados
4e Iodas as honras. (25)
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Obtida a annuericia de Bernardo Teixeira, que ao convite
ministerial respondera — que estava prompto para ir para
leda a parle e para o que fosse da vontade cPel-rei com
quem desejava sempre conformar-se —: foi-lhe dirigida
uma carta regia investindo-o d'amplos poderes para — tirar
nova devassa sem necessidade de certo tempo, ou numero de testemunhas podendo expedir ordens e enviar delegados a qualquer
das províncias que haviam tornado parte nri revolta, procedendo porém n'esses casos tf acordo com os Governadores das:
referidas províncias. (26)
Para prestarem a alçada todo o apoio foram também
expedidas aos capitães-generaes da Bahia e Pernambuco
cartas regias que em notas citamos (26), e á cada um dos
seus membros arbitrou-se-lhe a gratificação de duzentos mil
réis mensaes, e mais cem ao presidente, como nol-o attesta
u minuta, que pelo próprio punho do ministro, vimos entre
seus papeis.
Depois d'alguim demora na Bahia desembarcou a alçada
cm Pernambuco fazendo cessar os fuzilamentos provisórios
(28) das commissões militares para substituil-os pela lenta
agonia inquisitorial. Concordes são os contemporâneos em
traçar-nos o caracter de Bernardo Teixeira como obstinado,,
soberbo, e vingativo aprazendo-se em augmentar desmedidamente o numero dos delinqüentes,.
Para assistirmos a estróa d'alçada deixemos fatiar uma
testemunha qualificada:
« Chegada a alçada a Pernambuco abriu devassa e se
« apresentaram logo como testemunhas os denunciantes dos
« patriotas, e outros portuguezes novatos, taberneiros que
« tinham sofrido insultos da escoria dos patriotas, como
« sempre acontece quando existem rivalidades e partidos;
« e estus testemunhas juravam o que sabiam, e o que não

« sabiam, encorajados pelo presidente d'alçada, que lhes
« promettia o sigillo dos seus depoimentos, e era publico
«. que quando alguma testemunha depunha á favor das
« réos, o presidente a tractava mal, e mandava-a retirar, c
« este procedimento comprometteu muito ás testemunhas;
« porque quando chegou o tempo da defesa dos réos se
« viram obrigados à retirarem-se do paiz, receiando a
« vingança dos compromettidos.» (29)
A' este quadro devido ao pincel d'um pintor, que, por
modéstia, quiz ficar incógnito, juntemos o juizo que no
seio d'amizade emittia Luiz do Rego, em sua carta de 23
d'Agosto de 1818 endereçada a Thomaz Antônio.
« Eu não me enganarei muito em affirmar a V. Ex.a que
« a devassa tirada pela alçada é talvez o processo ornais
« irregular que se tem feito, e eu bem creio que S. M.
« quando tiver conhecimento d^elle mandará talvez queimar
« e proceder a nova devassa, Bernardo Teixeira tem esco« Ihido para mais credito lhe dar á homens sem represente tação, nem credito, e quando algumas d'estas coisas tem
« são conhecidas pelo seu caracter infame, ou pela sua
« conducta criminosa. Algumas das testemunhas foram
« maltratadas e ameaçadas por não deporem aquillo que o
« juiz queria : c levou as ameaças á tal ponto, que Joaquim
« dos Santos Homem, morador n'esta villa, tomou-se de
« terror de sorte que cahiu com um vagado. Isto é um
« facto muito conhecido, e quasi tudo o que se-passa no
« escriptorio de Bernardo Teixeira é sabido fora, porque
« elle tem má escolha nas pessoas, a quern confia seus
« segredos.»
\
Apenas pronunciado certo numero d'individuos remetlia
Bernardo Teixeira a relação ao capitão-general solicitando
á sua prisão, ao que de mão grada submetüa-se eóte,

conhecendo a injustiça, ou o espirito de perseguição que
havia dictado semelhantes pronúncias. Eram os presos
encerrados nos cárceres subalternos das fortalezas do Brum
e das Cinco Pontas, incommunicaveis e tractados com todo
o rigor usado para com os réos delesa-magestade. Mais
áspera, si é possível, era a sorte dos que vinham de longiquos pontos das províncias e das limitrophes, pois que á
estes faltaram-lhes os soccorros de suas famílias. Pertencia
a mor parte d'estes presos ás classes mais conficuas da
sociedade, cujo único delicto era a suspeita de maçoneria,
esse perpetuo pesadello do presidente d'alçada.
Em uma carta confidencial ao seu amigo Thomaz Antônio
censurava Luiz do Rego taes prisões nos seguintes termos:
« Estou para me ver livre da presença de tanta gente
« infeliz, mas não é justo, pois que minhas supplicas tem
« sido ouvidas, que eu rne cale n'este momento.
« As prisões da Bahia já estão atulhadas de gente, agora
« lhe accrescem perto de cem pessoas de fôrma é que
« muito provável excederem os presos em grande numero
« à duzentos. Quasi todos elles tem dezeseis mezes de pri« são rigorosa, de modo que á excepção d'aquelles que
« tomaram parte na sublevação, que de certo são mui
« poucos, todos os outros tem soffrido muito pelo tempo de
« prisão, e quando isto nada lhes valha para uma absolvi« cão completa, deve sempre valer-lhos para minorar-lhe a
« pena, a que justamente devem ser condemnados.
« Além d'esta razão accresce que tendo passado muito
« tempo já poucas pessoas deixarão de ver com magoa o
« castigo de tanta gente, ao mesmo passo que ao principio
« todos louvavam, e todos achavam necessárias as execu« ções. Finalmente ainda é tempo de salvar à muitas
« famílias à ignomínia, muitos bens á confisco, muita gente
G
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« a ultima miséria, e portanto ainda é tempo do livrar esta
« capitania d'um abatimento que se pôde talvez evitar, e
« que a ser possível não resultará d'isto o comprometterji
« sua segurança. Queira pois V. Ex.a tomar por mais este
« m o d o a capitania de Pernambuco debaixo da sua protec« cão, e eu aseguro a V. Ex."ique se hadc conhecer bem
« depressa o quanto lhe será saudável esse systcma.»
Dissemos ha pouco que ocapitão-general de Pernambuco
prestava-se de mão grado ás prisões reclamadas pelo presidente d'alçada, cumpre-nos demonstrar esta proposição,
conforme o nosso programma.
Duas graves contestações houveram entre as duas autoridades relativas á este objecto, e de que nos ficaram
documentos, que pelo seu volume seremos obrigados á
compendiar.
Não cabendo em suas altribuições o minorar o soffrimento dos presos, entendeu-se Luiz do Rego com os médicos do hospital militar, estabelecido no convento do Carmo,
afim de que, á pretexto de moléstia, achassem abrigo alguns
desgraçados, tendo o linitivo de poderem communicar-se
com seus parentes e amigos.
Não escapou este ardil à suspeitosa vigilância de Bernardo
Teixeira, que anhelava pela opportunidade de mostrar o
seu resentimento. Apresentou-se ella por occasião do embarque do brigadeiro Campello, do coronel Pessoa de
Lacerda, e de mais duas pessoas de menor importância.
Representara a junta medica contra o projectado embarque
allegando a impossibilidade physica dos réos; o que sendo
communicado pelo governador ao primeiro magistrado da
capitania, recusou este dar credito áattestação dos médicos
do hospital, e exigiu uma vestoria presidida por elle ou por
•um delegado seu: ao que prestou-se o general depois de

haver solemnemente protestado contra semelhante abuso
das circumstancias em que ambos se achavam collocaáos. (30)
Grangeara José Carlos Mayrink da Silva Ferrão as sympathias de Luiz do Rego, que restituia-lhe o lugar de secretario do governo, que exercitara nas passadas administrações;
posto que confiasse os negócios de maior magnitude ao
tenente-coronel Soares d'Andréa. «Àpezar da muita habi« lidade que sempre conheci em José Carlos, (dizia o
« capitão-general ao ministro dos negócios do reino) e do
« muito regular comportamento e honradas disposições que
« me mostrou, nunca lhe confiei as coisas de maior segredo
« e V. Ex." hade estar lembrado de lhe ter dito que todos os
« negócios de maior importância eram dirigidos pelo
« tenente-coronel Soares d'Andréa. »
Desejoso de molestar a Luiz do Rego indigitou Bernardo
Teixeira o secretario do governo como uma das suas victimas; e aterrando-se este com as imprudentes ameaças do
novo Torquemada deu parte de doente, conseguindo depois
sahir da capitania. As circumstancias d'esta fuga, azedadas
por uma communicação do commandante da policia, o major Merme, originaram viva discussão entre ocapitão-general e o presidente d'alçada. (31)
Registemos antes de passar avante o seguinte brado
d'indignação de Luiz do Rego contra o homem rancoroso
que prolongava o supplicio das victimas ainda depois de
perdoadas.
« Não posso dispensar-me de fallar a V. Ex. a no juiz
« d'alçada, sendo os presos d'estes últimos tempos muito
« próximos de cem, até hoje não soltou senão quarenta, e
« um que tinha sido preso por engano. Não é possível que
« todo o resto sejam chefes de revolução, e no entanto está
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aquelle homem cevando o seu coração em ver a oppressâo
e a desgraça detenta gente, quando S. M. acaba de levar
a sua bondade à ponto de perdoar-lhes. Além da humanidade deve haver cautela com os resultados de que este
juiz é ,capaz; .porque um homem a quem pesam tão
pouco os males alheios, e que está tão pouco disposto
á fazer mesmo o bem, que S. M. manda, não pôde entrar na classe dos juizes imparciaes.» (32)
Reservando para o ultimo capitulo o estado mais minucioso d'administração de Luiz do Rego ern Pernambuco,
vejamos de que modo qualifica o Sr, Moniz Tavares a nobre
conducta do nosso protagonista, comprovada com irrefragaveis documentos.
« Em 29 de Junho d'este mesmo anuo de 1817 (diz o
« chronista da revolução) desembarcou Luiz do Rego
•« Barreto no Recife; com a sua vinda augmentou-se o
« terror, aífecção vil, que mais degrada o homem fazendo
« pensar que com repetidas baixezas pôde melhorar a triste
'« condição. Foi recebido com júbilo e recompensou com o
« escarneo. Por sua ordem foram seqüestrados todos os
« bens dos presos, aos quaes as innocentes esposas e os
« filhos ficaram expostos aos horrores da mendicidade.» (43)
Mais fácil é romantisar efairedesentiment,comodheínos
francezes, do que governar um paiz que acaba de sahir do
vértice revolucionário, e l)eos livre ao Sr. Moniz Tavares de
se achar nas criticas conjuncturas em que se viu o general
Rego. Melhor do que podel-o-hiamos fazer, cucamos como
contraria elle o libello supra-citado.
« Tinha-me sido impossível evitar o supplicio d'alguns
« desgraçados, deixar cie condemnar os seus princípios, de
« vigiar a conducta de muitos reputados fautores, apaixo« nados d'aquelle systema subvcrsor.

•

E rfoutro lugar descrevemos o estado da capitania ao
começar o seu governo, assim só exprime:
« Ao entrar n'aquellle paiz achei um theatro de vinganças
« que promettiarn ser insaciáveis; tinha-se aberto a porta
« da dilação, tinha-se dado principio incontestável que a
« destruição total de todos os cúmplices e adherentes do
« partido republicano era uma obra meritoria perante Deos
« e o rei. O systema do terrorismo estava no seu auge. Os
t ouropeos que talvez não tanto como publicavam tinham
« sido maltratados pelos republicanos, em virtude d'uma
« natural reacção, eram verdugos dos desgraçados a quem
« afortuna abandonava. Prognosticava-se uma espantosa
« revolução, um luto geral ameaçava a província; o que me
« cumpria fazer em taes circumstaricias, levando commigo
« ordens positivas para carregar sobre os rebeldes com
« braço de ferro? Digo a verdade, não só demonstravel por
« muitos factos, mas conhecida por todo ó povo da pró« vinda, não fiz o meu dever como. magistrado encarre« gado de castigar : fui homem e me consola- ainda hojo
« ter, aresta parte, faltado aos meus cruéis deveres.» (3&)
Sob o mais apaixonado e inveridico prisma observou o
Sr. Moniz Tavares o magnânimo proceder de Luiz do Rego
para com os dois iltustres pernambucanos de quem já íi."
zemos menção servindo-se d'estas cruéis palavras,:
« O brigadeiro José Peres Campello, e José Carlos Mai« rink, bem que abertamente protegidos por Luiz do Rego
« foram também presos: o orgulho e ambição d'esse genera
« soííreram. A auctoriclade de Bernardo Teixeira rivalisava
••< com o seu poder; atyrannia estava dividida entre aquelles
« dois varões, e cada um apetecia o exercício absoluto e
« exclusivo: d'este conflicto proveio uma sombra de
« bem.» (35) ,
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Impossível seria excogitar um movei mais mesquinho do
leal e generoso acto do governador de Pernambuco, o qual,
como se previsse que lhe poderiam seus desaííectos deferir
tão ervada seita, assim se defendia muitos annos depois
d'acusação:
« Fazemos muitas vezes patentes os defeitos dos nossos
« semelhantes para que aos nossos sirvam de capa; mas bem
« longe estou eu de pretender representar o triste papel
« d'accusador, nem de desdoirar a conducta de nenhum
« funccionario publico. Comtudo não sei como possa passar
« em silencio as luctas que tive com aquelle magistrado
« (Bernardo Teixeira) que entre as suas boas qualidades não
« contava de certoacommiseração pelos infortúnios alheios.
« Elle pretendia reduzir a cinzas á villa do Recife, e cria ser
t este caminho mais seguro para destruir d'uma vez o ger« men da discórdia, e eu pelo contrario tinha com razão,
« ousem ella, julgado que provas evidentes da demência do
« monarcha seriam mais a propósito, e dariam aoshahi« tantes de Pernambuco a íntima convicção da paterna
« doçura do governo d'el-rei.» (36)
Cedendo ás reiteradas instâncias do capitão-general
deliberou o governo retirar a alçada, cuja presença tornava-se cada vez mais intolerável, havendo no curto período
de poucos mais d'um anno organisado um monstruoso
processo de 18 volumes in-folio, segundo informa Bernardo
Teixeira ao ministro Thomaz Antônio. Pois nem esse passo
geralmente applauclido na província, escapou à satyra do
Sr. Moniz Tavares, que á seu respeito emitte o seguinte
juízo:
« Luiz do Rego conhecia a fraqueza dos agentes com
« quem tractara, reputava-se um ente necessário. A falta
« de deliberação e de resposta muito mais,o moveu a instar

« avançando a dizer que se a alçada permanecia em Per« nambuco elle não responderia pela tranqüilidade pu
«•blica pretexto commum de que valem-se os intrigantes para
« a consecução dos seus desígnios occultos.» (37)

A mais insólita animadversão transsuda de cada uma das
palavras do juízo que acabamos de citar, e que no nosso
humilde entender, em si próprio [encerra a sua refutaçáo.

VI.

Sob os mais fúnebres auspícios estreara Luiz do Rego o
seu governo, incumbido d'esmagar com o seu guante de
ferro a.hydra revolucionaria devera mostrar-se suspeitoso
e cruel, abalando o gemido das victimas com o estrepido
das armas. Foi porém este o seu proceder? Vejamos:
No dia 30 de Junho (immediato ao da sua chegada) assegurava elle ao presidente da câmara do Recife Caetano
Francisco Lumachi de Mello que fora cumprimenta-lo, esíar
•capacitado da fidelidade dos honrados pernambucanos, com
nxcepção de meia dúzia de cabeças esquentadas; (38) e poucos
mezes depois escrevendo a Thomaz Antônio julgava com a
maior imparcialidade a commoção política do dia 6 de
Marco.
« Eu tenho dito muitas vezes, e não deixarei de repetir:
« a revolução foi obra unicamente d'uns poucos <f homens,
« metade sem moral de qualidade alguma, e a outra metade
•« de costumes correctos, exactos, enthusiastas e suscepti« veis de beberem as doutrinas falsas, que ihe ministraram
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< os outros; a impunidade formada em muitos annos de
« relaxação, deu-lhes azo para quantos atteatados im;fgi« liassem, e a impolitica, com que o brigadeiro Manoel
« Joaquim, chefe aborrecido dos seus ofíiciaes, fez as prí« soes que o governador lhe mandara fazer, foi o signa!
« da revolta. Por tudo quanto se seguiu á esta catastrophe
« se conhece que não havia plano; havia só atrevimento, e
« liberdade de fallar, e pela conducla que teve o chamado
« governo provisório, tanto á respeito do povo, como á
« respeito dos cofres bem se vê que foram mais criminosos
« que perversos. — E' alguma coisa não ter sido morto um
« só homem por ordem do governo rebelde; porque os
« únicos que foram fuzilados, foi arbítrio do Pedroso, e só
« deu parte ao governo depois da execução. »
Teve em obediência ás ordens superiores de presidir ã
commissão militar que condemnou á pena ultima alguns
infelizes que mais comprometidos se achavam, e confrangido de dôrassignoti as fataes sentenças. Como qualificou
o Sr. Moniz Tavares esta afflictiva situação? — Prestando
ouvidos á maíidicencia; e repetindo o que nessa epocha
contra o general disseram os seus mais implacáveis inimigos:
« Da commissão militar passavam os juizes á sala de
jantar, que Luiz do Rego lhes olíerecia, e todos ahi procuravam d'abafar nos licores que copiosamente bebiam,
o grito incessante da consciência. A noite elles dedicavamaos assaltos de casas honestas, onde o pudor virginal
e a fidelidade conjugai eram postos em dura prova. »
Porque tornar o capitão-general pelos excessos commettidos por alguns officiaes que nem sempre respeitavam as
leis da moral, excessos que cuidadosamente se occultavam
ao seu conhecimento ? Com referencia a este ponto diz uma
<t
«
«
«
«
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testemunha ocular, que ha pouco escrevia ria calma das
paixões, e em face da imparcialidade do túmulo :
.«
Teve porém a desgraça de
« ficarem com ello (Luiz do Rego) alguns officiaes corrom« pidos e perversos que tinham pela maior parte vindo de
« Portugal, particularmente o tenente-coronel Sá, João
« Casimiro, commandantes do 1.° e 2.° batalhões de caça« dores, e outros em quem o general depositava confiança,
« e que o comprometteram. » (39)
Fallando n'um documento da maior importância, acerca
dos abusos que em seu nome praticaram alguns officiaes
nssim se exprime:
« Não digo com isto que tive falta absoluta d'officiaes
« honrados porque entre um Casimiro e companhia, um
« Albuquerque, &c., muitos homens dignos achei; mas
« enganoi-me no conceito que por muito tempo íiz dos
« primeiros, o conheci tarde os segundos. Para a minha
« justificação direi o que todos sabem': não é d'esta ma.« neira que sempre succede? Não ficam os homens bene« méritos quasi sempre no canto da casa em quanto os
« intrigantes e malvados apparecem e chamam a attenção ?
« Eu quizera antes ter deparado com todos bons; pois que
« além de os mãos serem por princípios meus inimigos,
« sempre que pude, conhecendo-os os expulsei da pro< vincia. » (40)
Prosigamos em nossa tarefa de pôr a accusação ao lado
da defeza:
« Não agradou ao arbítrio das vidas dos pernambucanos
« aquella inesperada suspensão do exercício, que mais
«ambicionava: para não cessal-o inteiramente ordenava
•« de quando em quando que fossem açoitados na grade da
« cadeia os mesquinhos patriotas de cor. Té então esto de-
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« gradanle castigo não tinha sido inilicto senão aos pobres
« escravos; ora os forros o supportaram. Um preto alferes
« de milícias com patente confirmada pelo rei soffreu,o
« indicado castigo, falsamente imputado de ter proferido
« algumas palavras mais soltas contra a raça previle« giada, que no tempo da revolução o adulava. Tre« miam os brancos, que não eram portuguezes de nasci"
« mento, aos caprichos do déspota qual se julgaria seguro!
« A miséria á todos iguala; no código dos selvagens os
« vencidos são escravos. » (41)
Quereis saber, senhores, a que se reduz todo esse calculado
e feroz systema de perseguições com tão vivas cores descriptas pelo Sr. Moniz Tavares? — A' alguns abusos d'auctoridade policial, altamente desapprovados pelo governador. — Interroguemos o nosso cicerone e creiamos em sua
assás provada fidelidade:
« Muitos actos imprudentes dos subalternos foram attri« buidos á ordens do general, e alguns exagerados, ou
« desfigurados, como os dois seguintes de que muito se
« fallou ao depois da sua retirada. A policia da cidade esta« vá à cargo do major João Merme, homem um tanto
« grosseiro; mas de boa conducta, o qual tinha á sua dispo« sição alguns soldados dos corpos da guarnição, e com
« elles patrulhava de noite a cidade. Era antigo costume de
« muita gente do povo de andarem armados de facas; as
« patrulhas apalpavam a todas as pessoas suspeitas, e
« aquellas que encontravam armadas, bem como os vadios
« e vagabundos eram presos e condemnados aos trabalhos
« públicos nas galés, de sorte que reinava na cidade pro« fundo socego e si podia andar sem receio á qualquer hora
« da noite. No bairro chamado — Fora de Portas — habi"« tavam muitas mulheres de má vida, e alli se reunião ma*

« rinheiros, soldados e outras pessoas da escoria do povo,
<c de modo que haviam freqüentes desordens em uma d^ellas
«.houve uma morte, e cercando a policia a casa, prendeu
« os homens e deu pnlmatoadas nas mulheres ; este facto
« que foi estranhado pelo mesmo general não se repetiu
« mais; entretanto que affirmou-se que era de practica
< constante. Outro consistiu em umas sipoadas que o com« mandante Merme mandou dar em um criolo, queao
« depois soube que era olferes do batalhão de milícias
« d'tlenriques. Este facto pintado com as mais negras cores,
« ao depois da retirada do general, foi levado pelos depu« tados ao conhecimento d'assembléa constituinte, Merme
« foi preso ; posto em conselho de guerra, e condemnado
« á alguns anãos de prisão na fortaleza da ilha das Cobras,
« onde morreu. » (42)
Receando-se do destino que dar-se-hia á esquadra que no
anno de 1818 reunia o governo hespnnhol no porto de
Cadix, ordenou o ministério da guerra ao general Luiz do
Rego que se preparasse para repellir qualquer aggressão
externa: armando para esse fim os habitantes e dando-lhes
a melhor organisação militnr que lhe fosse possível. Cumprindo as determinações do governo caprichava o governador de Pernambuco que as milícias d'essa capitania fossem
mais instruídas do que as das outras, c como hábil tactico,
aprazia-se em tlisciplinal-as e aguerril-as. Obcecado pela
paixão condemna o Sr. Moniz Tavares a conducta do üel
servidor do estado nestas palavras :
« E1 fácil na prosperidade esquecer o passado e não in« quietar-se do futuro, triste condição dos morlaes debaixo
« da qual envolve-se o grande arcàno da irninensa sabedoria.
« Luiz do Rego pensando exterminar o espirito patriótico.
« muito mais otorliticava. Na conformidade das instrucções"
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« do governo do Rio de Janeiro eile procurou um novo
« gênero de dor aos pernambucanos: os soldados de pri« meira linha que militaram em tempo do governo prowi« sorio, quando menos pensaram foram destinados para
« Monlevidéo; afim de os substituir creou aquelle general
« vários batalhões de todas as armas, e para preenchei-os
« não poupava á viuva o filho unico, á pobre orpbain o am« paro do carinhoso irmão e esposo, que não podia ser
« alistado na 1." linha obrigava á entrar nas milícias, onde
« com continuo exercício, bem poucas horas restavam-lhe
«•á empregar para a manutenção da família. Dedicado com
« /renesim á arte militar pretendia Luiz do Rego reduzir a
« província que governava, à uma praça cTarmas, e assim
« adestrava involuntariamente vigorosos jovens, para que
« urri dia revendícassem com maior energia, e melhor ven.
« lura, os perdidos direitos. No momento todos soíTriam,
« mas era um soffrimento que persagiava gloria. » (43)
Somos ainda aqui obrigados á premunir o leitor acerca
dos devaneios poéticos do Sr. Moniz Tavares, cuja brilhante
imaginação prejudica mais diurna vez a verdade histórica.
Mo desconhecemos os inconvenientes do recrutamento
como entre nós se praticava: pensamos porém que nem
todos os presos eram arrimos de orphans, irmãos exlremosos,
filhos iinicos de viuvas desgraçadas; e que entre elles devera
avultar o numero dos vagabundos, dos desordeiros, que
estavam um-pouco intrigados com a policia do major Merme.
Parece-nos hemanojada a hyperbole que denomina desterro
a transferencia dos corpos d'umas para outras praças; e
mui curial julgamos a sabida da província d'esses regimentos que tinham feito a revolução, ou adherido á ella.
Quanto ao pesado serviço das milícias somos o primeiro em
reconhecer o quanto devera ser elle vexatório á uma popu-
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[ação acostumada ás docuras da paz; releva porém que não
percamos de vista que Luiz do Rego não era mais do que
executor (Tordcns superiores; buscando quanto lhe coube
deconçial-as com o bem estar dos seus governados. Não,
nos congta que durante a sua administração haja soffrido a
agricultura notáveis prejuízos sabendo pelo contrario que
progressivamente augmentara-se a producção crescendo
com ella o commorcio, como nol-o testifica os rendimentos
das alfândegas. Não duvidamos finalmente que algumas arbitrariedades houvessem praticado os oííiciaesinstructores,
males estes que nenhum cargo governativo poderá jamais
prevenir.
Combinam os testemunhos dos contemporâneos e a voz
publica, firmada nas tradições, em proclamar os notáveis
melhoramentos que em todos os ramos da publica administração recebeu Pernambuco do general Luiz do Rego Barreto. Reprimindo o crime, que acoroçoado pela impunidade, erguia orgulhosa fronte, usou, para servir-nos das
suas próprias expressões, de meios mais assemelhados aos
militares restabelecendo com promptidão a segurança que
porecia, como já vimos, haver abandonado a província.
Dispondo d^um limitado orçamento ponde pela energia de
sua vontade mandar construir quatorze pontes e quasi seiscentas léguas d'estradas com quarenta palmos de largura.
(/íi) Merecendo-lhe séria attencão o porto do Recife, que
espera d'arte a correeção da natureza, mandou-o examinar
pelo tenente-coronel Andréa, cujo luminoso parecer folgamos de transcrever em nota. (A5) Ordenou que fossem
remettidos ao arsenal de guerra, de que era director o
nosso benemérito consocio, o marechal Raymundo José da
Cunha Matos, (então coronel) a chúsma de meninos vadios,
que sem eira, nem beira, infestavam as ruas do Recife: de
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cuja providencia resultou aprenderem clles oííicios que lhes
asseguraram na idade viril honesta e folgada subsistência.
Nem o embellezamento da capital escapou á solicitude <io
general, determinando que se arrancassem os mouriscos
postigos substituindo-os pelas rótulas e grades de ferro
com sensível vantagem para a hygiene e o bom gosto. (46;
Presenciando a maneira porque Luiz do liego encetava a
sua governança assim se expressava o desembargador Osório, em uma carta escripta em data de 15 de Outubro de
1817 ao ministro do reino Thomaz Antônio da Villa-Nova
Portugal:
« O general desinteressado, e por conseguinte com espi« rito de justiça, activo com a tropa a mais bem discipli« nada, excellente policia, deverá fazer um bom governo,
« e ser um optimo governador. Accusam-no de muita fran« queza, e confiança em alguns; mas são defeitos de mui
« pouca entidade, e que pela experiência e tempo se vão
c emendando. »
Para completar o retrato de Luiz do Rego, que toscamente
bosquejamos tracemos cm breves palavras a sua conducta
para com as victimas da revolução. Já vimos suas luctas
com Bernardo Teixeira por motivo dos presos, e sua linguagem publica e reservada á respeito dos comprornettidos,
e seu franco e leal juizo sobre as causas e resultados da
rebellião: vejamol-o agora associar-se com a maior espontaneidade ao voto da câmara do Recife, que, em data de 16
de Julho de 1817, dirigia-se ao throno implorando o perdão
dos fundidos para que geral posse o júbilo que deviam experimentar todos os fieis portuguezes pela acclamação do seu
magnânimo monarcha. (/<7) Judiciosamente pensou o capitão-general que devera juntar suas supplicas ás do senado
, da câmara e em data de 17 d'esse mesmo mn e anno

escrevia a el-rei offcrecendo-lhe quantos aerviços lhe tinha
feilo e poderia fazei' para impetrar a sua clemência a favor
d'um povo, a quem não fizera a guerra, e que o recebera entre
mil vivas e acclamações d'nlegria, como áquelle, que vinha
resliluir-lhe a paz e as doçuras do paternul (joverno de S.
M. (/<8)

Cedendo aos impulsos do seu piedoso coração assiguou
o Sr. ]). João VI o perdão de grande parte dos pronunciados
pelas diversas devassas, e quanto pesaram em seu animo
as preces de Luiz do Rego provam-no duas cartas do Thomaz Antônio, das quaes pedimos venia para citar aqui dois
paragraphos:
« S. M. no dia G de Fevereiro (de Í818) celebrou a sua
« acclamação; o p o r esta occasião mandou para a conti« nuação das devassas d'alçada, julgar os que estivessem
« presos até este dia, depois do qual manda soltar os que
« se prendessem, excepto sendo cabeças de rebellião.V.Ex.
« estará contente com esta noticia; pois os seus rogos pela
« capitania se acham deferidos ã sua vontade. »
E n'outra carta, datada de 26 de Julho de 1818 dizia-lhe
o mesmo ministro:
« Aqui vieram as noticias do muito que ahi se festejou o
« decreto de perdão: o parecer e as rogativas de V. Ex. é
» que mais contribuíram para que S. M. o concedesse; e
« nessa obrigação lhe devem estar esses habitantes; pois
« foi quem primeiro pediu, e continuou sempre a pedir.
« O caso é que lhe não sejam ingratos. » (49)
insaciável de clemência para com os seus pernambucanos
não cessou Luiz do liego de supplicar para que geral fosse
o beneficio, cujos salutares fructos começavam a notar-se,
e prevalecendo-se da partida d'alçada para a Bahia, de novo
prostou-se ante o solio ftdelissimo para que o manto da
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misericórdia cobrisse as faltas que a ignorância, ou allucinação, fizera commetter. » (50)
Já vimos que o que receava Thomaz Anlonio, o que em
tom prophetico lhe vacticinára Bernardo Teixeira realisouse com infallivel exactidão. Foram seus serviços desconhecidos poraqueiles mesmos que d'ellesmais se aproveitaram,
e onerados alguns indivíduos pelo peso dos benefícios tomaram o fácil expediente de salda l-os com a ingratidão a mais
inqualificável, (ó l J Nunca porém Luiz do Rego renegou Q
seu passado, e n'um solemne documento dizia: POSTO QVK
AS PflOPIIECIAS SE TENHAM REALISADO NÃO ME ARUEPENDO DO
QUE FIZ. (52)

Pomos aqui termo ao nosso trabalho ; releve o Instituto
se abusamos da sua benevolência, o possa n imperfeição cj/is
meios achar indulgência na sanctidade do fim.
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NOTAS.

,

(1) BiograpMa. d algum poetas e homens ülustres da província de
Vcmambuco pelo commendador Antônio Joaquim de Mello, lom. l,
pag. 193.
(2) Correio Brasüiense, cscripto cm Londres por Hypolito José
da Costa, tom. XVlll.pag. 558.
(3) Idem. idem, pag. 639.
(4) Historia da Rev. de Pernambuco em 1817, cap. II, pag. 15.
(5) Eis o trecho da carta a que alludimos •
« Segundo aqui tenho concebido o projecto da revolução era an* ligo em Pernambuco, a explosão porém no dia 6 de Marco foi in« tempestiva e obra do acaso. As idéias revolucionárias transmitlidas
« em 1801 por Francisco de Paula Cavalcante, e Luiz Francisco de
« Paula, e de que houve denuncia, estes dois foram presos, e depois
« soltos por falta do prova, por que no exame dos papeis (como
« d'cssa devassa se sabe) uma das cartas foi abafada pelo escrivão
« Fonseca, que em prêmio recebeu quatrocentos mil réis. As idéias
« começadas pelos dois Arrudas, médicos em Goyana, pelos vigários
« de Santo Antônio e Recife, cresceram e propagaram-se pelo èsta« belecimento das lojas maçoriicas nas quaes excluídos das suas
« sessões particulares os mações europeos, o maior dos que eram
« filhos do paiz, seduzida desde 1814 pela chegada de Domingos
« José Martins, se fizeram conspiradores. O ódio geral antigo e in« tranliavel dos filhos do Brasil contra os europeos que chama« vam —Marinheiros— que cuidaram em augmentar invertendo
« os factos da historia da restauração, passada sobre os hollandezes.
« deduzindo d'ahi decretos de propriedade, doação a S. M. com
« exclusão de quaesquer impostos, foram as persuações que servi« ram de molla para dar movimento ao detestável e de que se ser« viram com especialidade no dilo dia 6 ; idéias d'igualdade embu« tidas aos pardos e pretos lhes afiançava o bom exilo pelo augmento
« considerável do seu partido, e contavam sem duvida com os mais
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« mações brasileiros nas oatras capitanias; nesta parte porem ainda
« não estava maduro o projeeto. » (MS. da Secretaria do Império).
(6) Copiemos integralmente esse importante aviso :
« Para Caetano Pinto de Miranda Montcnegro.— Levei á Augusta
« Presença de S. A. R. o Príncipe Regente Meu Senhor a representa« cão inclusa que pelo seu sohscripto como V.S. verá, indica haverm'»
« dirigido a Gamara da Villa de Sguarassú com vehementes e desco« medidas invectívas contra os impostos que as urgentes necessida« dês do Estado tem aconselhado. E posto que semelhante papel não
« seja capaz de fazer ao mesmo Senhor por um momento vacillar
« na justa confiança que tem dos Icaes sentimentos e amor de seus
« vassallos e da satisfação com que estes vivem, debaixo d'um go« verno verdadeiramente paternal, que não cessa de derramar sobre
n elles muitos e exuberantes benefícios e graças, não escapando a
« sua alta comprehensáo que elle fora maliciosamente fabricado
« com letra disfarçada por alguns d'esses superficiaes e discolosde« clamadores, que desgraçadamente no nosso século sio freqüentes,
« e que por capricho, e sem princípios censuram com soltura e ou« sadia qualquer medida do governo ; sendo comtudo conveniente
« prevenir os perniciosos effeitos que nos espíritos fracos podem
« produzir semelhantes censuras com que se procura desacreditar o
rf governo : E' S. A. R. servido que V. S. pela maneira que lhe pa« recer mais própria e empregando a circumspecão e segredo que
« este negocio exige faça as convenientes diligencias para poder vir
« no conhecimento (o que se reconhece serdifficil) de quem escre« véu este papel, e se ha ahi outras pessoas, que por suas opiniões e
« discursos sejam perigosos, c que não fazendo V. S. procedimento,
« ou demonstração alguma a este respeito, dê conta do que achar
« mui particularmente, da mesma sorte que este aviso é cscripto.
« que vai sem numero por se ter confiado somente ao Üfficial-Maior
« d'esta Secretaria d'Estado que o fez e registrou no livro secreto.—
« Deos Guarde a V. S. Palácio do Rio de Janeiro em 13 de Janeiro
« de 1816. — Marquez de Aguiar. »
(7) Nem menos importante é o seguinte documento que do mesmo lugar copiamos :
« Para Paulo Fernandes Via nua. — Sua Alteza Real o Príncipe
« Regente Meu Senhor por puros effcitosda sua real commiscrarão
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«( por lerem sido denunciados de serem membros da reprovada so« ciedade dos denominados Pedreiros Livres; e que fazendo-os V.
« S. vir á sua presença severamente reprehenda no real nome pela
« gravíssima culpa que commetlerara, tendo o desacordo de se alis« tarem em uma sociedade que não> só não está auctorisada pelo
« mesmo senhor, o que essencialmente era preciso para sem crime
« enlrarem uella, mas que pelos seus infames princípios tem sempre
« merecido a sua real reprovação, inteirando-lhes que fica debaixo
« das vistas da intendcncia geral da policia o comportamento ulte« riar d'elles, e que se não mudarem de conducta S. A. R. os marr
« dará castigar com a severidade, de que já se fizeram dignos, e que
« não experimentaram pelit sua real" clemência c piedade. O que
« participo a V. S. para que assim execute. — Deos Guarde a V,
« S. Paço em 14 de Fevereiro de 1816. — Marquez d'Aguiar. »
Agora si o leitor desejar saber os meios de que se serviam os
nossos governantes para conhecerem e punirem os pedreiros livres
leiam o seguinte additamento :
« Para Paulo Fernandes Vianna. — Depois de ter cscripto a V^
« S. na data d'este sobre a soltura dos tenentes d'artilhcria de Per« nambuco José Paulino de Almeida e Albuquerque e Anlonio
« Vieira Cavalcante, occorre-me communicar a V. S. que S. A. U.
« o Príncipe Regente, meu senhor, querendo prevenir o rigoroso
« captiveiro com que pude ser tratado o escravo do dito José Pau« Uno de Almeida e Albuquerque, em vingança de o haver denun« ciado ser membro da sociedade dos denominados Pedreiros Livres,
« é servido mandar libertar o sobrudito escravo, satisfazendo-se pelo
v cofre da policia o valor que se julgar razoado. O que participo a
« V. S. para que assim se execute. —Deos Guarde a V. S. Paço em
« 14 de Fevereiro de 1816. — Marquez de Aguiar. » (Livro da
Correspondência Secreta pag. 2).
(8) Cria o desembargador Osório que tanto o brigadeiro Campeio
como o secretario José Carlos Mayrink não eram estranhos aos planos revolucionários pela confiança que depois nelles depositaram os
rcvoltosos, c escrcvcKdo ao ministro Thomaz Antônio assim se exprimia ;
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« Pinto, foi inspcctor do centro no governo rebelde, e recebeu soldo
« dos ditos c dinheiro para um cavallo» que depois da reslauraeqa
« rtstituiu (grande sacrifiei* para a sua rcdcmpção) c seu filho alfe« rcs foi capitão de. guerrilhas : creio serão provados estes faotos.
« José Carlos, actual secretario- do governo, homem 1 das mais
« bellas maneiras, muito hábil c itísimiarite; contra clfo ha uni
« utiico documento de receber ordenado no tempo dos rebeldes,
« que diz depois dia restauração rcslituira, dizer o padre Tenurio
<( nas suas perguntas que elle fôra ajudante do secretario Josó Carlos,
x que teve a cautela de não apparecer um só papel assignado por
« cllc, confessa a existência:, e quer deduzir um:serviço na conser« vação dos papeis do governei d« S. M., e que Pura coacto, resta
« que na devassa se verifique essa coacrão, que se não prove quo
« tlle eslava ao facto do projccto da revolução, e fora um dos que
« illudira o incapaz Montcnegroi. »
(9) E' inteiramente inexacto O qua diz o Sr. Monir Tavares (Hist,
ila líev. Pern. cap. H, pag, 20) que o brigadeiro José Peres Campeio, homem honrado e que pelo seu caracter conciliador, imparcialidade, e conhecimento practico poderia suggerir algum esclarc'
cimento útil, foi excluído porque cFa natural de Pernambuco. Tanta
da participação offícial de Caetano Pinto ao conde da Barca como do
depoimento óo mesmo Campeio prestado perante a alçada vê-se que
fizera cllc parte do conselho a qiíe nos referimos.
(10) Temos a felicidade de podcfl dar á luz da Imprensa osle rafissimo documento :

l>ocum&iito nu. l*
Illm. e Exm. Sr. — A profunda impressão, que fe2 tia
tainha alma a desgraçada revolução de Pernambuco, uma dor
inlunsissiraa, que tem despedaçado o meu coração, e até
mesmo, durante a viagem, e nos primeiros dias que entrei
nesta fortaleza, a falta do que era necessário para escrever,
só agora me permittem o dai 1 a V. Ex. uma conta circunstanciada daquelle funesto, não esperado o fatal acontecimento.
. No 1.* ilo Marco procurou-me o desembargador José da
Crtiz Ferreira, ouvidor nomeado para a nova Comarca do

Sertão, e disse-me que naquella hora linha estado em sua casa
o negociante Manoel Carvalho de Medeiros, o qual lhe communicára, para elle ru'o representar, o grande susto, em que
todos estavam em conseqüência de parcialidades e partidos
que havia entre Brasileiros e Marinheiros (nome este que dão
aos vindos da Europa) dizendo-se, que os primeiros pretendiam tazer ura rompimento nos festivos dias da Páscoa; quando os lieis corações portugueses dirigissem mil votos ao céo
pela fauslissima acclamacão de Sua Magestade.
Perguntei-lho, qucfuctos apontava aquelle negociante, que
•podessem servir de fundamento ao receio que. havia; e como
só produzisse boatos geraes, e não apparecesse o mesmo negociante, a quem logo mandei chamar, ordenei-lhe, que
no dia seguinte de manhã me tornasse a fallar, porque entretanto teria apparecido o dito Medeiros, para este declarar na
sua presença os indícios e provas que tivesse. Um, e outro
compareceram, no dia 2, o Manoel Carvalho de Madeiros,
além dos mesmos boatos geraes, só referiu a compra de algumas armas, que José Maria de Bourbon, um dos denunciados
pela opinião publica, pretendeu fazer ao negociante Elias
Coelho Cintra, e suspeitosos ajuntamentos de noite em casa
de Domingos José Martins, principal cabeça dos conjurados.
A compra das armas redu/ia-se à de dous bacamartes, e seis,
ou oito pares de pistolas: e pelo que respeita aos ajuntamentos
nocturnos, declarou o sobredito Elias Coelho Cintra que elle
devassava de sua casa a de Domingos José Martins, onde algumas vezes vira quarenta e cincoenta pessoas, as quaes não
entravam nem sabiam, ao mesmo tempo, mas cada uma de
pet«i, ou duas a duas ; e que assistindo-a diversos alumnos
de seminário de Olinda, convidava alguns a jantar, quando
iam receber as suas mesadas, e não aceitando elies o convite,
os via depois a jantar em casa do referido Martins. Declarou
mais quo naquelles ajuntamentos entravam alguns officiaes,
principalmente do regimento de artilheria; e o mesmo confirmou JoséGonçalves de Miranda, outro negociante, açorescentando, que o sobredito José Maria de Bourbon tinha feito
em um jantar o execrando o sanguinário brinde. — « Yivão,
os Brasileiros, e morrfio todos os Marinheiros. » —
Os brigadeiros Luiz Antônio Salazac Moscoso, e Manoel
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execrando, feito polo secrelario do regimento do arlilheria,
José Mariano de Albuquerque, a uma Senhora Brasileira casada com um Europeu, caixeiro.de Antônio de Couto, estando
esta na casa d'elle secretario, ou na de seu sogro, o capitão
do mesmo regimento José de Sarros Lima.—A' saúde das senhoras Brasileiras, que não tiverem duvida de inalar os Marinheiros seus maridos. — E o primeiro Tenente Luiz Deodalo
Pinto de Sousa, que o capitão do regimento de infantaria de
linha do liecife, A n t ô n i o de Santiago dos Santos Leça, lhe
dissera ler ouvido ao sobredito capitão José de Barros Lima,
íallandorse ern que os insurgentes do Rio da Prata tinham
sido batidos. — Pois é infelicidade nossa, porque se elles ficassem victoriosos, haviam de ajudar-nos a ser livres.. —• Ao
mesmo tenente Luiz Deodato disse o alfercs do regimento do
Recife, Thomaz Pereira da Silva, que indo do passeio em uma
noite da próximo raez de Fevereiro ao sitio da Estância; quando os Henriques faziam a sua festa na Igreja que ali tem, vendo familiarisar-se muito com elles o segundo tenente do regimento de artilheria, Antônio Henriques Rabello, com quem
tinha ido, e notando-lhe tanta familiaridade, respondera este:
—Deixa estar, é preciso tratatal-os bem para nos ajudarem algum dia a ser livres. — Ao sargento do regimento do Hecifo,
Manoel Joaquim do Paraíso, perguntou de que partido era,
dous dias antes cia explosão, o ajudante do mesmo regimento,
Manoel de Sousa Teixeira. E o cirurgião Vicente Ribeiro dos
Guimarães Peixoto, faltando em segredo com o capilão de
milícias Joaquim Eslanislau da Silva Gusrnão.e perguntando a
mulher deste, que conversas eram aquellas, respondeu-lhe:
— Como é Brasileira, para a Páscoa o saberá. — O que cila
contou em segredo á mulher do brigadeiro Manoel Joaquim
Barbosa de Caslro, e este rn'o participou no dia S de Março.
Em conseqüência destas averiguações, eram m u i t o suspeitos Domjngos José Martins, Antônio Gonçalves da Cruz
(vulgarmente chamado o Cabugá) José Maria de Bourbon, Vicente Ribeiro dos Guimarães Peixoto e o padre João Ribeiro,
professor da aula de desenho ; e entre os militares, os capitães
do regimento de artilheria Domingos Theotonio Jorge, José
de Barros Lima e Pedro da Silva Pedroso, o secrelario José
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Mariano de Albuquorque, e o segundo tenente Antônio Henriques Rebelo ; e do regimento do Recife, o ajudante Manoel
de Sousa Teixeira. E posto que o nome de alguns não esteja
comprehendido e declarado nas sobredilas averiguações, todos
elles eram denunciado» pela opinião publica, pelas intimas
relações, que havia entre uns e outros, e pelos nocturnos
ajuntamentos em casa do Martins, do Cabugá o do padre
João Ribeiro, segundo também se dizia.
Corno estivessem envolvidos alguns militares, e eu não soubesse até onde se estendiam estas relações criminosas; depois
de mandar expedir aos regimentos a ordem do dia A, j u n t a
na cópia n. Q 1." e de mandar affixar no dia 5 a proclamarão
transcripta na cópia n.° 2.°; convoquei no dia G um conselho
de guerra, a que assistiram o marechal inspector geral dos
corpos milicianos, José Roberto Pereira da Silva, o brigadeiro inspector geral dos regimentos do linha, fortalezas e
íurlificações Gonçalo Marinho de Castro, o brigadeiro chefe
do regimento de infantaria de linha do Recife Luiz Antônio
Salazar Moscoso, o brigadeiro chefe do regimento de arlilheria Manoel Joaquim Barbosa do Castro, o brigadeiro ajudante
d^ordens e cornmandante da fortaleza do B r u m , José Peres
Campeio, e o tenente-coronel ajudante cTordens Alexandre
Thomaz d'Aquino de Siqueira.
Neste conselho referi os indícios, e suspeitas, que havia
contra os cinco paizanos, e seis militares acima mencionados,
e uniformemente se assentou, que todos elles deviam ser presos. Receiando eu porém quo o contagio tivesse lavrado mais,
e que pudesse haver alguma reacção, propuz o convocar primeiro os regimentos milicianos, reforçar com elles as guardas
o guarnições das fortalezas, fazer na do Brum um deposito
de munições de guerra e boca, para servir de ponto de apoio
etn caso de necessidade, e até para se recolherem nclla os
reaes cofres, se a sua segurança viesse a ser duvidosa. Este foi
ao principio o parecer do brigadeiro Gonçalo Marinho do
Caslro, mas assegurando os outros membros do conselho, quo
não se devia temer reaeção do tropa pela prisão de seis o!íiciaes, obrigando-se os chefes a prenderem os que pertenciam
aos seus regi raeíltos ' e observando todos, que tomadas aquellas medidas cie cautela fugiriam os criminosos; assentou-se.

- G5 lambem uniformemente que as prisões deviam ser feitas <naquelle mesmo dia da uma para as duas horas da tarde, e o
marechal José Roberto Pereira da Silva encarregou-se da
prisão dos cinco paizanos, e de escolher officiaes milicianos
para executarem esta diligencia. O que eu propuz no dito conselho, os votos de cada um, e as deliberações que selomaram, não se escreveram naquelle dia, por não haver tempo :
ficando para o dia seguinte o lavrar-se o termo, que todos
haviam de assignar.
Sahiu pois o marechal, e os chefes dos regimentos, p/u M
cada um fazer as prisões de que se tinha encarregado ; e chegou com effeito a ser preso & ajudante Manoel de Sousa Teixeira, e Domingos José Martins, e não sei se mais algum dos
paizanos: porém quando o brigadeiro Manoel Joaquim Barbosa de Castro, executava a mesma ordem no seu regimento,
tendo preso ao capitão Domingos Theotonio Jorge (o qual já
o arguiu de que elle era a causa daquelle procedimento) ao
dar a voz de prisão ao capitão José de Barros Lima, este rapidamente tirou a espada, e atravessou o dito brigadeiro. Oprimeiro tenente Luiz Doodato Pinto de Sousa, querendo
defender o seu chefe, escapou de ser morto pelo capitão
Pedro da Silva Pedroso, e outros offieiaes que se conspiraram
contra elle ; e indo dar parte ao quartel general de que tinham
morto o seu brigadeiro, a esta voz correu ao quartel do regimento o tenente-coronel ajudante d'ordens Alexandre Thomaz (1'Aquino Siqueira, e eu mandei para a praça do Erário
,o marechal José Roberto Pereira da Silva, ordenando-llie,
que armasse todos os que se reunissem, porque já as caixas,
e os sinos locavam a rebate,« defendesse aquelle posto muito
importante, por eslarem ali os reaes cofres, o armamento de
reserva, e parte do parque de artilheria.
O tenente-coronel Alexandre Thomaz ao chegar ao aquartelamento, foi morto pelos soldados, que os rebeldes já tinham
sobre as armas; e ouvi dizer que iora o capitão Pedro cia
Silva Pedroso, o que mandou alirar ao dito ajudante d'ordens.
O tenente-coronel graduado José Xavier de Mendonça, o sar•gento-mór fgnacio Antônio de Barros Falcão e o sargento
Francisco Ribeiro dos Guimarães Peixoto, corr-eram ao quartel
general com esta triste noticia, e que me retirasse eu áforla-

leza do Brutn, porque os traidores já vinham ãahiiido do
quartel a procurar-me. Sahi pois-com. alguns officiaes, que
estavam na salame com'a minha guardo, que no seu estado
completo era de vinte homens, mas naquella hora faltavamlhe alguns indivíduos; c ao passar pela guarda das portas;
ncompanhou-me lambem esta, que era de dezeseis homens.,,
se todos ali estivessem.
O segundo Tenente Antônio Henrtques Rebelo, uma das
rabecas mais jacobinicas da revolução de Pernambuco, subiu
logo em meu alcance com sessenta ou mais homens a occupar a ponte do Recife; e sabendo que eu já tinha passado,,
dirigiu-se a casa de Domingos José Martins, onde fez esltr
escandalosissima exclamação : — Marlins, nosso amigo, nossw
pai, nosso libertador, desce, que todos estamos promptos íi
derramar o sangue por l i : — e dizendo-lhe um irmaov que
elle tinha sido preso, correu a.sol!al-o, mandando matar o
ofíicial miliciano, que o conduzira á cadôa. Foram também
soltos todos os presos da mesma cadôa, e os da fortaleza das.
cinco pontas a cada um dos quaes deu na mesma noite o sobredilo Domingos José Marlins uma jaqueta,, e umus. calças
de panno azul, segundo me disse em, viagem o piloto da embarcação que me conduziu para esta corte, sendo elle mesmo
o que me referiu aquella muito vezes escandalosa exclamação,
Eu, assim que entrei na fortaleza, mandei cortar aponte
do Recife, para que elles não occupassem aquelle bairro,, e se
podesse organisar ali alguma força; e ao intendente de marinha, que chegou logo após de mim, que reunisse e armasse
um corpo de marinheiros dos muitos navios, que eslavamaio
porto; mas uma e outra providencia ficaram frustradas, porque os insurgentes, como estavam promptos, rechaçaram com
urna peça de artilheria^ e com um ataque de baionota aos que
principiavam a derrubara ponte; e o intendente de marinha,
dispersos os marinheiros, refugiou-se para salvar a vidrem
uma galera francezu; de sorte que mandando-lhe eu uma
ordem por escripto para que me remettesse farinha, carne e
água, não- foi achado o dito intendente, nem ollícial que lizesse as suas vezes.
Outra providencia, que eu dei, foi a de mandar a Olinda
o coronel graduado João Ribeiro Pessoa de, Lacerda, cora
9
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milicianos, e trouxesse o deslacamciilo do seu regimento, e
quatro peças do parque de artilhe ria com as suas munições, e
palaroenta. Das dez para as onze. horas da noite entrou na
fortaleza o dito coronel com o destacamento, e peças cTartiIheria, mas sem palanienta, nem munições; e sendo mandado segunda vez com parte do mesmo destacamento para
conduzir aquelles pertences, não Voltou mais, e ao depois
se soube, que elle com a maior perfídia e falsidade linha
mandado fazer um deposito de pólvora em casa do Deão, e
viga rio-gera l, Bernardo Luiz Ferreira Portugal: porque sendo
mandado também na mesma noite á Olinda o sargento-mór
Yictoriano José Marinho, e encontrando os que conduziam a
referida pólvora disseram estes, que a levavam para casa do
vigario-geral por mandado do juiz ordinário José de Barros
'Falcão, e perguntando este pelo dito sargento-mór, respondeu
que o coronel João liibeiro de ordem m i n h a assim lh'o determinara .
O marechal José Roberto Pereira da Silva, que eu tinha
mandado para o campo, ou praça do Erário, armou os que se
reuniram, e com quatro peças d'artilheria occupou as quatro
entradas daquelle campo, duas da banda de terra e duas
da parte do rio; e ao pôr do sol mandou tornar as minhas
ordens pelo coronel do regimento de milícias dos nobres,
Manoel Corroa de Araújo.' urn dos que se tinha reunido ao
dilo marechal. Respondi-lhe que elle bem conhecia a importância daquelle posto, o qual devia ser defendido até o ultimo
extremo ; e que não vendo eu as forças, que havia de uma c
outra parte, menos meios e disposições para o ataque, e para
a defeza, tomasse ello as medidas, que julgasse mais convenientes. Foi-se o coronel, e já de noite veio o marechal ;í
fortaleza com o juiz de fora pela lei, o advogado José Luiz de
Mendonça, e então me disse que só lhe linhão reunido
trezentos e tantos homens com os quaes e com quatro peças
d'artilheria tinha occupado as quatro entradas da praça ; mas
que uma destas divisões o a b a n d o n a r a , unindo-se aos rebeldes, e que era impossível o defender aquello posto com pouco
mais de duzentos homens, e com m u i t o poucos cartuxos,
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tendo já os insurgentes dois a três mil homens ,em armas •
pelo que ordenei-lhe, que ouvisse as proposições que elles
faziam, fazendo elle da sua parte todos os esforços para que
licasse solva a soberania de Sua Magestade, o que neste caso
ou empenharia todos os meus serviços, implorando ainda á
favor dos Pernambucanos a real clemência e piedade de el-rei
Nosso Senhor.
Sahi» o marechal com o sobredito juiz de fora pela lei. e
não erão passadas duas horas, quando outra vez entrou só
na fortaleza, deixando o posto que occupava, sem estar concluiria capitulação alguma, a qual medisse, havia de ser
remetüda das cinco para seis horas da manhã seguinte.
Com effeito ás seis horas do dia sete anpareceu o pérfido José
Luiz de Mendonça com a capitulação j u n t a , debaixo do n.° 3.°,
e chamando eu a conselho o mesmo marechal, e os três brigadeiros Gonçalo Marinho de Castro, Luiz Antônio Salazar
Moscoso, o José Pires Campeio, todos uniformemente assentaram que os seus artigos não podiam deixar de ser concedidos, por não haver nem braços para a defeza, nem munições de guerra, nem do boca, segundo consta do termo junto
na cópin n. A; ao mesmo tempo que ellos apresentavam
uma força considerável para atacar a fortaleza, se a capitulação não fosse recebida, e na retaguarda desta força vinham
cem pretos com machados para escalarem as portas, commandados pelo capitão de milícias Josó Alexandre Ferreira;
noticia esta quo. rno deu também em viagem o mestre da
embarcação.
ISo mesmo dia 7 de tarde violaram clles logo um dos
artigos , mandando buscar á fortaleza o brigadeiro José
Peres Campeio, e o secretario do governo José Carlos
Mairink da Silva Ferrão, os quaes sincera e lealmente queriam
acompanhar-me: o dizendo eu ao capitão José do Rarr.os
Falcão, o qual foi o que tomou conta da mesma fortaleza,
que ou precisava de mandar o marechal, para tratar do
alguns objectos relativos á capitulação, o ao meu embarque;
o meu filho á casa da minha residência, para arranjar o quo
era necessário : pnra a viogem; a esta participação respondeu
Domingos José Martins ern corta, que ma deixou lòr o dito
capitão, quu se ia tratar do governo provisório, então já
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rüanbã se lhe participaria u resolução.
A esperada, ou antes desesperada resolução foi, a de
mandarem render aquelle oííicial pelo ca pilão José de Barros
Lima corn um grande destacamento composto das cabeças
mais revolucionadas, e de muitos dos criminosos, que tinham
sahido das prisões, pondo a todos incotnmunicaveis o novo
commandante, e até a pessoas de pouca monta só era permittido o fallarem á porta do quartel na presença de algum
oflicial inferior da sua confiança. E no dia 9 de manhã, tendo
ellesguarnecido com muita tropa, artilheria, e até com alguma
cavallaria do esquadrão da guarda do governo, toda a eitensão que medeia entre a fortaleza do Brum e a íntendencia da
marinha, fui conduzido ao lugar do embarque no intervallo
de um grosso destacamento, commandado pelo capitão D.
Manoel de Locio e Seilbis, a cuja direita vinha Josó Maria de
Bourbon corn um bacamarte armado, dirigido ás minhas
costas, e ao meu lado direito no mesmo intervallo o revolucionário segunto tenente Antônio Henriques Roberto; não
sendo permettido a pessoa alguma naquelia extensão ver,
nem assistir ao meu embarque; e até no mar veio acompanhada a embarcação, que me conduziu a bordo da sumaca,
por outras embarcações guarnecidas com soldados. Ficaram
presos na fortaleza o marechal José Roberto Pereira da Silva,
o brigadeiro Gonçalo Marinho de Castro, e o seu ajudante
d'ordens Victoriano José Marinho, o brigadeiro Luiz Antônio
Salazar Moscoso, com sua mulher, filhos e filhas, o intendente
da marinha Cândido José de Siqueira, e o tenente do regimento de linha do Recife, Antônio Couceiro Velloso: o
segundo me disse o mestre, e piloto da sumaca em que vim,
foi tomada na véspera, isto é no dia 8 á noite, a resolução de
os não deixar embarcar, a fim de servirem de reféns para o
regresso da mesma sumaca.
Nos dezeseis dias de viagem, além dos factos já referidos, deram-me mais o mesmo mestre e piloto, e principalmente tjs!e, as noticias seguintes : Que no Recife havia
duas lojas de pedreiros livres, denominadas Pernambuco-Qrienle, e Pernarnbuco-Occidenle, uma em casa de Antônio
Gonçalves da Cruz e u outra em casa de Domingos José

Martins: o que eu nunca soube, nem mo foi denunciado; e
se é certa a denuncia dada por Pedro Amancio da Gama,
que se acha nesta corte, ao ouvidor da comarca do Recife,
Francisco Affonso Ferreira, como me disseram alguns nas
averiguações que fiz nos primeiros dias de Março, o dito
ministro nem procedeu como devia, nem me fez participação
alguma. Que no dia 8 tinha chegado a noticia da revolução
da Parahiba, segundo ouviram dizer ao Padre João Ribeiro, e
Domingos José Martins. Que elles contavam também com a
revolução da Bahia, c que ainda no dia em que sahiu a sumaca,
vindo entregar-lhe abordo o passaporte ,um irmão mais moço
do dito Martins, que fazia as vezes de ajudante d'ordens, este
lhe dissera que na volta do Rio de Janeiro haviam de levar já
n certeza daquella revolução. Que os rebeldes esperavam ser
auxiliados com uma esquadra pelos Estados-Unidos, assim
como estes auxiliavam aos insurgentes hespanhóes: sobre o
que eu lhe observei, que se os Estados-Unidos fizessem
causa cotumutn com todos os revolucionários da America,
seria este um grande motivo de ciúme para Inglaterra, e mais
uma razão para ella fazer causa commum comnosco.
Disseram mais, que o ouvidor de Olinda, Antônio Carlos
Ribeiro de Andrada. o qual estava em correicão na villa do
Páo do Alho, ficava já no Recife ou na Boa Vista em casa de
Gervasio Pires Ferreira, o que tivera votos para ser urn dos
membros do governo provisório; ao que seoppuzeram outros,
reconhecendo que elle tinha talentos, e conhecimentos, mas
que a sua cabeça era muito esquentada, e que elles não queriam cabeças esquentadas no governo. Este ministro tinha
alguma familiaridade e amizade com Antônio Gonçalves da
Cruz e Domingos José Martins, cm casa dos quaes jantou
algumas vezes, como elle mesmo me disse; o estando de
correicão na villa de Iguarassú, o capitão mor das ordenanças
da mesma villa fez na sua presença, ern um jantar o mesmo
execrando brinde já acima referido. —Vivam os brasileiros,
e morram os marinheiros—; brinde-, que foi estranhado pelo
dito ministro, e que não procedia contra quem o tinha feito,
por assentar que eram palavras indiscretas, proferidas depois
de alguns copos de vinho. Que sendo chamados pelos do
governo provisório no fim da tarde do dia 8, viram ter chegado
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rnuila gente de pé, odocavallo da villa do Cabo, que enchia
toda a rua desde o convento de S. Francisco até o collegio o
residência do governo. O capitão-mór das ordenanças da referida villa do Cabo, Francisco Paes Barreto, mais conhecido
pelo nome de Morgado do Cabo, era um dos indiciados pelas
suas intimas relações cdm o Padre João Ribeiro, e Domingos
José Martins: e destruído o foco principal do Recife, fazia es
tenção de proceder contra elle, sendo-me preciso ouvir primeiro o rendeiro do engenho da ilha, pertencente ao dito
Mtírgado, o qual rendeiro tinha dito algumas palavras duvidosas a Elias Coelho Cintra.
A tristíssima narração, que tenho feito a V. E x. é cscripla
com a mesma pureza, honra e verdade, com que sirvo a Sua
Magestade ha vinte e três annos, mas quu muitos hão de
querer desfigurar agora. Os traidores revolucionários, seus
adherentes, e até mesmo os que estão envolvidos: não por
vontade, mas porque não podem resistir, hão de procurar
denegrir-me, para ficarem menos enormes os seus crimes.
Aquelles, que ein quasi treze annos que governei Pernambuco
não poderatn conseguir que eu favorecesse suas injustas pretenções, não perderão esta opporíuna occasiiVj de vingança ;
porque o commum dos homens não tem generosidade, e de
ordinário louva-se o homem justo, cm quanto a justiça, não
entra na própria casa.
Alguns procurarão perder-me tambern , para encobrirem os seus erros c o m o sacrifício da minha reputação; o
outros de uma infame seita tão espalhada pelo mundo, para
offerecerem mais urna victima ás suas occultas e falsas divindades.
Eu porém confio no Ente Supremo, que é a verdade por
essência; confio no alto discernimento, e reaes virtudes de
el-rei Nosso Senhor, que é corno urna imagem de Deos, sobre
a terra ; confio na soberania e inteiresa do seu ministério;
confio na rectidâo e imparcialidade dos que me julgarem,
que estas duas verdades hão de ficar patentes: primeira, que
eu não podia prever o volcão revolucionário que rebentou em
Pernambuco no dia 6 de Março ; nem a possibilidade deste
acontecimento podia entrar nos cálculos da prudência hurrian a
a não haver uma força grande e extensa, a qual ainda hoje
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IHin. e Exin. Sr. — Em execução ao aviso de 12 de Fevereiro proximamento passado, cuja cópia remeltO; o qual me
manda informar em segredo, se da devassa, a que procedi,
consta terem comeUulo eomtnissão, ou omiuissão o marechal
Josú Uobcrto Pereira da Silva, e os brigadeiros Luiz Antônio
Salazar Moscoso, e Gouralo Marinho de Castro, mandei copiar
os artigos da devassa, quu me pareceram nmis próprios ; o
paru maior clareza tirei o suiimumu, que remeito, e ourei
com a cautela necessária para senão perceber o seu íim, como
delle mesmo se observa, fazendo uma das duas testemunhas
ao dito brigadeiro Salazar que é uma das partes, para por
isso
ss mesmo se desconfiar menos, de que se tratava de infors colle s.
mação a seu respeito, o dee seus
Do tudo o que remetto, se mostra,
tra que os ditos brigadeiros
sempre estiveram promptos, e votaram rio conselho de maneira, que se vò que tinham vontade de obrar o bem, e prevenir o mal, e que o governador Caetano Pinto não quiz dar
as ordens segundo o seu parecer- E não apparece outra ornruissão (Pelles, senão a de não lembrarem, e requererem,
quando estavam ria fortaleza do Brutn, que se abrissem ou
arrombassem os armazéns, aonde estava o cartuxame das
outras fortalezas cm deposito, para se saberem as munições,
quo havia para a defeza ; pois se requercssein achariam ahi
sessenta e tantos mil cartaxos de todos os adarmes, que os
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rebeldes depois acharam, como dizem as testemunhas dos
artigos da devassa n. S.° e 7.°. Nem os pôde desculpar, senão
o estar presente o brigadeiro José Peres Campeio pelo Governador, que então era da mesma fortaleza, que os devia accusar, bem que a occasião não era de confiar de outrem, e
exigia que se visse tudo. Também tiveram a ommissão de não
requererem que se provesse a fortaleza de munições de boca,
que não linha; pois ei lês e os mais que foram com Caetano
Pinto, estiveram na fortaleza desde as duas horas até a entregarem no outro dia, sem cuidarem cm rnanlimentos, sendo
muito fácil este provimento por estar muito perto o Recife,
aonde os havia em abundância, e até os podiam fazer conduzir, quando por lá passaram para se recolherem á fortaleza ;
e por estarem vários navios carregados e promptos a sahir,
d\>ndeos podiam recolher sem embaraço dos rebeldes, que
então não tinham forças, nern rneios, para isso. Depois disto
o intendente da marinha foi á fortaleza com cem ou mais
marujos oíferecer-se para o que fosse preciso, e foi enviado
corno desnecessário, podendo-se por elle mandar recolher
mantimenlos dos navios; varias pessoas foram ofíerecerarmas,
que não se lhes acceitaram. podendo se lhes pedir manlimentos em lugar dellas, o que tudo depõe o dito brigadeiro Salazar n o s u m m » r i o n. l.°e outros.
O marechal José Roberto Pereira da Silva leve toda a ommissão: elle mette-se no campo do Erário, põe em fôrma
somente a gente, que voluntariamente para abi foi, que foram
mais de quinhentos homens; mas entrega o campo sem resistência, e sem tentar algum ataque. No seu depoimento n.
2." parece reconhecer a sua ommissão, porque salta circunstancias, que oecorreram, como se vê das testemunhas ns. 4.°
e 6.°, e das perguntas do coronel Manoel Corrêa de Araújo
n. 8, e conta sóniente de maneira que admilte alguma
desculpa.
O campo do Erário é grande, e rodeado do mar, tem ao
norte o palácio do Erário, e ao sul o muro do quintal do convento de Santo Antônio, o qual fecha no mesmo convento, e
deixa dois estreitos compridos, que fazem as duas únicas
estradas do campo, que principiam na rua que o convento
tem da parte do norte, e findam no campo. O marechal for-
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rnou a gente junto do dito palácio do Erário, e pôz no primeiro dos ditos estreitos junto da dita rua, em cada um, um
corpo de 20 e tantos homens, e um official de patente com
uma peça de artilheria, a que chamou corpos avançados: cada
um destes corpos era pequeno para resistir ao inimigo, e embaraçava a gente formada no campo, porque não podia atirar
ao inimigo sem ferir estes seus corpos: o successo confirmou
isto mesmo. Pedro da Silva Pedroso vem ao campo pelo estreito do nascente, o dito pequeno corpo que estavn ao principio delle, logo se debandou, e elle entrou no campo sem
resistência, e assim os outros corpos, que depois delle vieram
também. Entra no campo este Pedroso com 50 homens,
manda preparar para dar fogo, faz o mesmo o tenente da
guarda com sete homens, que tinha a seu lado, fez o mesmo,
e elle voltou e se retirou ; mas o marechal nem a este homem
tão fraco accommetteu e perseguiu: e se o faz, desordena os
rebeldes, porque então era esta a sua maior força e maior corpo, pois ainda não tinham soltado os presos: testemunhas da
devassa ditos ns. 4.° e 6.°, e perguntas do dito Corrêa n. 8.
Depois deste veio Francisco José Martins, irmão de Domingos José Martins, com um pequeno corpo, entra livremente,
diz que entregue o campo, porque tem muita gente a seu
favor, e o marechal, porque não tem espias, o acredita, não
faz movimento, e o deixa voltar também a salvo ; ditos ns.
A.°, 6.° e 8.°. Vem, passado algum tempo, Domingos José
Martins, e o capitão Manoel de Azevedo do Nascimento com
maior corpo de gente, entram no campo, cede o marechal
sem jamais mostrar que era militar; ditos ns. 4.°, 6.°, 8.° e
9.°: e os mesmos rebeldes se lhe mostraram agradecidos
t." n.5." e no summario n. 1.°. Elle no seu depoimento n.
2.° se desculpa que não tem pólvora, nern bala; mas a baionela calada tem vencido muitas vezes, e o dito muro que o
campo tern ao sul, dava lugar a defender-se corn ella seru
perigo, mesmo por serem estreitas as ditas entradas. Isto o
que posso informar, Y. F,x. julgará o mais acertado, e S.
Magestade determinará o que for servido.
Deos Guarde a V. Ex. muitos annos. Pernambuco 26 de
Abril de 1818.-— Illm. e Exm. Sr.Thonw, Antônio Viüanova
Portugal.—Bernardo Teixeira Continha Alves da Carvalho.
10

El-rei Nosso Senhor no despacho gcnil do dia da sua Acclamação contemplou ao marechal José Roberto Pereira da Silva,
ao brigadeiro Luiz Antônio Salazar Moscoso, e ao brigadeiro
Gonçalo Marinho de Castro : como porém poderá haver motivo, ou de comrnissão, ou de ommissão de que conste na de-'
vassa, a que V. S. tem procedido, quo deva embaraçar a expedição destes despachos, emquanto se não justificarem, no
caso de o haver, é S. Magestade servido que V. S. informo
ena segredo a este respeito para ávisla do que constar, o
mesmo senhor determinar o que for do seu serviço.
Deos Guarde a V. S. muitos annos. Recife do Pernambuco
12 de Fevereiro de 1817.
Thomaz Antônio Villanova Portugal.
Summario a que mandou proceder o desembargador do
paço juiz da alçada, em virtude do real aviso de 12 do Fevereiro do corrente anno.
Aos vinte dias do mez de Abril de mil oito centos o dezoito
nesta villa do Recife, nas casas de residência do Dr. Bernardo
Teixeira Coutinho Alves do Carvalho, desembargador do paço
o juiz desta alçada, aonde ou escrivão abaixo nomeado v i m ,
ahi, pelo dito ministro, foram inquiridas, as testemunhas das
quaes, os nomes, officios, n a t u r a l i d a d e s , moradas, estado,
idade o ditos são os que se seguem, e eu João Ozorio de Castro
Sousa Falcão que o escrevi.
Luiz Antônio Salazar Moscoso, marechal de campo e governador da fortaleza do Brum, natural de Lisboa, casado, do
idade de cincoenta e quatro annos, notificado, e jurado aos
Santos Evangelhos, prometteu di/er a verdade. E sendo perguntado pelo siimmario a que elle juiz mandou proceder,
disse que chamado ao quartel pun.eral, e em conversa lhe
perguntou o general que juizo fazia sobro o sussurro que cor-.
ria, de que os brasileiros se queriam levantar contra os europeos, e ello testemunha respondeu — que ouvia dizer, eme
se faziam freqüentes ajuntamentos, nas casas de Antônio
Gonçalves Cabugá, Domingos Josó Martins,. João Uebello
Pessoa do Mello Montcncgro, Vicente Pereira dos Guimarães

Peixoto, u"um sitio a que costuma ir assistir, e que islo fazia
grande desconfiança a todos, o que o povo andava alvoracado
com isto ; porque julgava que nestas casas só tratava de fazer
o dito levantamento ; e não lhe disso de mais casas por então o
não saber, posto que depois soube, que nestes ajuntamentos;
entravam varias pessoas, como DomingosTheotonio Jorge, José
de Barros Lima, José Mariano de Albuquerque, Manoel de
Sousa Teixeira ; o não fallou de mais pessoas por não sabor
mais : No seguinte dia foi elle testemunha chamado ao quartel
general para dizer o seu parecer sobre as providencias que se
deviam dar no caso de haver algum funesto acontecimento :
então disse elle testemunha que julgava necessário, que fossem chamados os milicianos para o serviço em primeiro lugar,
para dar folga aos soldados de infantaria, quo não tinham um
só momento do desconço, por que no dia quo sabiam de
guarda nessa mesma noite faziam o serviço nocturno, e no
outro dia. tornavam a entrar do guarda: em segundo lugar
« que se devia tirar o commando que linha Domingos Theolonio Jorge do Trem e a José de Barros Lima o do parque
d^artilheria, dandu-se-lhe u ambos diligencias a cumprir logo
para não cauzar desconfiança; terceiro, que estivessem ou
puzessom em inspecção os regimentos de milícias que não
entrassem em serviço, e que os dois de linha alternassem
em revistas extraordinárias, afim de ter sempre om armas
um destes corpos; quarto, quo fortificassem a fortaleza das
cinco pontas, com uma avançada nos afogados para evitar
algum tumulto que viesse do cabo, pois que se dizia, que ali
era o foco das povoações do sul; que no Manguinho, sitio
próximo a esta villa, só pozesse outra avançada reforçada,
para evitar a entrada quo podesse tentar-se por ali; assim no
varadouro de Olinda coo> o destacamento que ali se achava, e
na praia de S. Francisco, para evitar qualquer entrada de Iguarassú; nisto concordou o defunto brigadeiro Manoel Joaquim
Barbosa; e se disse que o Erário se passasse para a fortaleza
do Brum, e quo esta se guarnecesse de tropa escolhida, e se
municiasse de munições de boca, por suppor que de guerra lá
havia o necessário; A isto tudo o general respondeu que
daria o.s providencias: e ello testemunha, então disse mais,
— quo se ello general em Maio de 1814 deu tão sabias provi-
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ciências para o inpensado alevantamento dos negros, de que se
não declaravam os autores, muito mais agora devia dar providencias repentinas para o levantamento, om que se foliava, e
de quo se nomeavam os autores. No dia 6 do dito mez das
oito para as novo horas da manhã foram chamados para um
conselho militar pelo mesmo general, ello testemunha, o
marechal Josó Roberto, o brigadeiro Gonçalo Marinho de
Castro, o brigadeiro Josó Peres Campeio , o brigadeiro
dito Manoel Joaquim Barbosa de Castro o o tenente-coronel ajudante d'ordens Alexandre Thomaz de Aquino do
Siqueira, ambos já fa-llocidos: c juntos om conselho, perante todos disse o general, que cllo linha sabido no primeiro
d'aquelle mez, pela denuncia que lhe dera o desembargador
José da Cruz Ferreira, c Manoel Carvalho de Medeiros:
declarando os nomes de varias pessoas, e aíllrmando que não
ora couza alguma, nem podia ser, o quo confirmaram os dilos
José Peres Campeio e Alexandre Thomaz; e que para dar
uma espécie de satisfação se prendessem as ditas pessoas ;
lodo o conselho a p pró vou o que haviam dito das providencias que elle testemunha acima disse, e o dito Manoel Joaquim
Barbosa, que o general repelisse perante todos ; e passando
a pedir parecer sobre o modo das prisões, elle mesmo sem
esperar pareceres deliberou, que o marechal José Roberto,
se encarregasse de prender ao padre João Ribeiro, Domingos
Josó Martins, a Antônio Gonçalves da Cruz Cabugá e o cirurgião Vicente Ferreira dos Guimarães Peixoto, e que para isso
visse as providencias quo queria, ao que respondeu que tendo
o ajudante do milícias Manoel Elias, era bastante, porque com
elle e outros europoos que escolhesse executaria a ordem; e a
ellfi testemunha o do prender o ajudante Manoel de Sousa
Teixeira; e ao brigadeiro do artilheria, a de prender os capitães do seu regimento Domingos Theotonio Jorge, Josó de
Barros Lima e Pedro da Silva 1'edroso; e o tenente Antônio
Heririquos Rabollo e o secretario José Mariano do Albuquerque; e que vissem a gcnto que queriam ; elle testemunha não
quiz pente para prender um só, que mandou prender, o sobredilo que metteu nas Cinco Pontas; e o brigadeiro Barbosa, respondeu que não esperava que lhe faltassem ao respeito;
e procurando todos a hora em que se devia proceder ás pri-

soes, declarou o general, que fosse da uma para as duas hora s
da tarde do mesmo dia, por ser aquella èru que todos se acha v a m e m c a s a ; ao que elle testemunha replicou que seria
melhor que fosse n"aquella mesma hora, antes que se divul#assse o que se tinha passado; ao que respondeu que n'aqaella
hora senão podia encontrar. E levanlando-se disse o brigadeiro Manoel Joaquim dito: então mo u general não se escreve o parecer de cada um, e o que se passou neste conselho ?
— ao que o general respondeu, que ludo depois se faria, e
se foram embora. Tendo elle testemunha já executado a prisão
referida; estando em sua casa, perto das duas horas, ouviu
elle testemunha locar a fogo, o depois rebate no quartel, e
vendo que não apparecia donde era o fogo, sahindo de casa
encontrou o soldado José Simas, que lhe disse — não vá ao
quartel, não ó fogo, ó o regimento de artilheria que está levantado, já mataram ao brigadeiro Barbosa, e ajudante d'ordens Alexandre Thomaz, e não se houve outra voz que mata marinheiro —, e como elle era marinheiro, isto é europeo, vinha juntar-se a elle testemunha, por o ser lambem;
e partiu para o general, em seguimento de Goncalo Marinho,
que seguia o mesmo caminho com duas pistollas nas mãos,
gritando: — que é isto? — E chegaisdo a palácio, viu ali, o
coronel João Ribeiro Pessoa de Lacerda, o tenente-coronel
graduado José Xavier de Mendonça, o major Iguacio Antônio
do Barros, o tenente Luiz Deodato, todos d'arlüheria, o socretario José Carlos Mairink, e os ofíiciaes da secretaria, o
major Victoriano José Marinho, o o sargento Francisco Ribeiro dos Guimarães Peixoto, que estava com a mão ferida, e
lhe disseram que o feriram quando mataram a Alexandre
Thomaz com quem ia de ordens: e viu que todos lastimavam
as mortes do dito brigadeiro Manoel Joaquim, e Alexandre
Thomaz, e o levantamento, mas ninguém cuidava em providencias ; então elle testemunha disse ao general: — Então
quer que todos aqui sejamos assassinados, devemo-nos retirar para a fortaleza do Bruna, onde V. Ex. pôde dar as providencias necessárias? — E posto que elle testemunha ouviu
varias vozes de que elle não devia sahir da casa do governo,
de cujos autores elle testemunha se não lembra, porque eram
muitas ao mesmo tempo, com ludo o general conveio no que
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elle testemunha disse, sahiu, e tudo o que ahi estava o acom"
panhou. o assim também aguarda de palácio, que então era
pouca, por serem as horas dos jantares: e no caminho viu
elle testemunha que todos gritavam : — Viva el-rei —, cuja
voz não cessou até entrar na fortaleza do Brum, o se iam
juntando as pequenas guardas por onde passou e algum povo;
e depois de estar dentro, chegou logo o intendente da marinha com cento e tantos marujos, offereccndo-se ao serviço
de Sua Magestade, e o general Jhc disse que se podiam recolher que não eram precisos; e depois chegou Romão Josó, pedindo licença para cortar a ponto, dizendo que tinha gente, e
arlilheria do seu navio, que lhe foi concedido, e alguns negociantes, cujos nomes se não lembra, foram tarnbem offerccer
armas, que o general não acceitou, por ter as precisas para a
gente que tinha, que havia de ser pouco mais ou menos duzentos homens, dos quaes alguns entravam e sahiarn de que
houve desconfiança, do que viessem só para observar o que
havia: o como na fortaleza não havia mantimentos nem água,
o general mandou a coronel diío João Ribeiro Pessoa de Lacerda, á Olinda, com ordem de fazer recolher á fortaleza os
destacamentos que ali estava, o as munições de guerra que
lá havia, pertencentes ao parque de arlilheria, e as mesmas
peças, o qual voltou das onze horas para a meia noite pouco
mais ou menos com o destacamento, quatro peças de artilheria sem palamonta, e algumas munições; e duvidando o governador da fortaleza abrir-lhe a porta pela desconfiança que
tinha, o general mandou entrar só o coronel, a quem o general perguntou de que animo vinha a tropa, e elle respondeu
que todos estavam com animo de defender o soberano; e
contou que o Deão Bernardo Luiz convidava a elle general
para ir para Olinda, onde estava mais seguro e a onde acharia
todo o preciso, offerecendo-lhe refrescos. O General mandou
dividir o destacamento, que parte fosse para o forte do Buraco,
outra entrasse na fortaleza, e outra fosse com o dito coronel,
a titulo de aceitar o dito oferecimento do Deão, mas para
trazer o resto das munições, e ditas palamentas ; e não voltou
mais o dito coronel. Que pelas quatro horas da tarde mais ou
menos chegou o ajudarilo miliciano Manoel Elias, pedindo
munições da parte do marechal José Roberto, que eslava na

campo dcjf Erarifo, e o general lh'as mandou dar pelo governador da forta/íoza José Poros,Campeio, e elle testemunha não
viu o que Ihpj deu : tTahi a uma hora pouco mais ou menos,
veio tambefii do campo dó Erário o coronel Manoel Corroa
de Araújo/com três ou quatro ofliciaes do seu Regimento quo
foliavam /ao general; e não soube o que, e só os viu voltar :
c'logo $epois chegou José Luiz de. Mendonça, offerecendo-so
ao general para o que quizesse ; mas dizendo que o povo estava.jom muita desordem: e o general lhe disse, que elle
eoiáò juiz ordinário e pela lei, cuidasse cm socegar o povo, o
pôr tudo em ordem, e com isto se foi embora. E depois passado algum tempo tornou o dito José Luiz e o marechal José
Roberto, c esle disso que o campo tinha ficado em armistício,
que os rebeldes tem grandes forcas, o que elle não linha munições de guerra, o boca. para se defender; e o dito José
Luiz, disse, virando-so para elle testemunha, que não apparecesse por modo algum, porque promeUiatn o posto de capitão a quem o mattasse, c voltando-se paraGoncalo Marinho
que também não devia apparecer, porque era inspector das
tropas; e que só o marechal José Roberto podia entrar e sahir
livremente, porque ninguém lhe fazia mal: e para o general
disse, quo não pôde impedir, que os rebeldes não fossem á
casa do desembargador Cruz, para o assassinaram, e que não
pudera acommodar os rebeldes, que estavam muito furiosos,
que tinham por si a maior parte do povo, e esperavam grandes
reforços de Iguarassú e do Cabo; quo elle já não podia comsigo,
e se ia deitar, e que só lembraria, que se fizesse um governo
provisório, para não ficar o povo em uma anarchiü,e cora isto
se foi embora, e ficou nessa noite sem dar outras providencias,
que as que ficam ditas. E logo que chegou ao forte encarregou ao dito general Marinho o arranjo das pecas, que executou, e vendo este que os rebeldes se juntaram a um corpo de
gente que estava á esquina do muro de São Francisco, ondo
principia o caminho estreito para o campo do Erário quiz atirar e apontou a artilheria, mas o general não deixou disparar.
Na manhã do dia sete logo depois do toque d'alvorada chegou
outra vez o dito José Luiz de Mendonça com um papel, dizendo
que era a capitulação que os rebeldes concediam, e
que se assignasse dentro de uma hora — , e o general chá-
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mou a conselho a elle testemunha, ao mar i. ', •íc.aí dois
brigadeiros sobreditos, a qual leu, rnas na • wnbra-se elle
testemunha o que continha, porqueo govfpjííora lovoii e j
não ficou cópia ; e propondo-a pediu primeiro n parecer ao
dito marechal José Roberto, o qual di?<; :'Toin V. Es...
nesta fortaleza, braços, muniãões de guerra o boca para a defenclár? Respondeu que nada tinha. Disse ent;V. elle t «fechai:
pois então não se pôde defender; o nisto con vibram l i
assignaram, com a declaração— de que se desse também passagem ás famílias dos oíficiaes que acompanhassem ao ge» fira] para o Rio de Janeiro, — ao que respondeu o dito Jo ;
Luiz, que não só ás ditas famílias rnas a todos os cure
peos também, que não quizessem seguir o seu partido. E
logo depois da sabida deste José Luiz entrou o capitão José
de Barros Falcão com um corpo de tropa, com que tornou
conta da fortaleza, e declarou que no dito dia s e i s á n o i t o
lembrando os que estavam ao general, que no porto havia
dois brigues armados em guerra a sahir e promptos de rnantimentos e que mandassem ordem para elles virem estacionarse perto da fortaleza, para a soccorrer de mantimentos, e
proteger o isthmo com a sua arlilheria no caso que pretendessem dar algum assalto; passou e mandou esta ordem ; mas
elle testemunha não viu voltar o portador, nem resultado algum da dita ordem. E declarou mais, quu a fortaleza doBrum
fica distante das ultimas casas do bairro do Recife de fora de
Portas, pouco mais de um tiro de espingarda, e que a dita
fortaleza domina os ires bairros, do Recife, Santo Antônio e
Boa Vista, a meia distancia de tiro de canhão; e por conseqüência as duas pontes do Recife e Boa Vista, que -as pôde
corfar, e na fortaleza se fallou nisto, e que assim como se
linha dado licença ao dito Romão, para a cortar, se fizesse
isso da dita fortaleza. E também declarou que os quartéis tem
uma rua ostreita pelo meio, em que não cabem senão três de
fundo, e são fechados por duas portas: que dentro delles
estavam as armas e munições; porém que havendo uma força
fiel se podiam com pouca gente, digo com gente que podesse
circundar as ruas que confinam com os quartéis, se podiam pôr
em sitio. Mais declarou que, o campo do Erário lendo peças
de artilheria nas duas entradas, que sãoasíreitas, e um corpo
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do infantaria, f^ara pojiler repellir qualquer força qua tentasse
entrar, a não ser muito superior á que estava, por ter segura
a retaguarda*, o poder por mar ser protegido pela fortaleza.
li mais não/disse, nem aos costumes, c liilo o seu depoimento,
que disse testar conforme, do quo dou fé, o assignou com elle
o juiz da/'Alçada. E eu João Ozorio de Castro Sousa Falcão
escrivãíò da rnesma quo o escrevi, (com a rubrica) — B. T.
A. G/— Luiz Antônio Salazar Moscoso.
M anoel da Costa Pinto, coronel (Tartilheria, ajudanto-general/nesta praça cio Recife, natural de Lisboa, de trinta e sole
annos, e jurado aos Santos Evangelhos c prornetteu dizer a

verdade.
Perguntado pelo conteúdo quo se faz, sobre a defeza da
fortaleza do Brum, e eífeito sobre o campo do Erário, c lugares que lhe ficam dominados, assim como sobre a possibilidade
de estorvar a sabida dos quartéis aos que dentro se achavam
levantados; disse, que em quanto a defeza da fortaleza supposto seja defeituosa, e imprópria para sustentar assaltos, por
ter uma grande parte da raiz da muralha sem fogos flanqueantes, o que dá um grande abrigo ao aggressor, e oppõe
nus circumstancias de repetir ataques successivamente, com
tudo altendendo a ficar n'um isthmo de areia, que mui
pouco excede em largura o diâmetro da praça, uma vez
que tivessem munições de guerra e de boca, e uma guarnição
assaz aguerrida, poderia, sem se julgar temeridade sustentar
por algum tempo. Em quanto sobre os effeitos do campo do
Erário e lugares adjacentes, é evidente, physicamento foliando,
quo todos estes lugares se acham debaixo do alcance do
canhão daquella praça, porém esta combinação de pontos,
que se não podem communicar nem entender, immediatamenlo põe certos entraves á mesma combinação, especialmente n'um caso repentino e não meditado : isto entende-se
em geral; porque em particular, poderão haver casos, cm
quo a actividade da mesma fortaleza possa ser ulil em vedar
passagens, estragar edifícios, acelera: o que depende das
circumslancias particulares. Em quanto a sujeição dos quartéis, é um objecto inteiramente dependente do estado da
relação entre as tropas atacantes e aqucllas que se quizessem
reduzir dentro dos mesmos quartéis, o (pie deveria ser sempre
11
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repentinamente, por quo não é posáivof sáíiir para fóral
ilolles sem ser pelas porlas. K mais n3o diss, . c i i . l o o s e u j
depoimento, assignou com ollc juiz dViç.-uia u ,'E-u João]
Ozorio de Castro Souza, Falcão, Escrivão da mesma o%serevi.
(com a rubrica) — B. T. A. C. Manoel da Costa Piiúo.
Francisco José de Souza Soares de Andréa, teneriteVcoronel
do real corpo de engenheiros, nesta praça do Recife i% Pernambuco, natural de Lisboa, solteiro, de trinta e.oií* n
jurado aos Santos Evangelhos prometteu dizer a ven!^;
Perguntado, que conceito faz sobre a defeza da fortaleza Ido
Brum, e soccorros que podia receber de mar e terra ; efieitos <
desta fortaleza sobre o campo do Erário, e lugares que lho
ficam dominados, como as duas Pontes; sobre a defeza tio
dito campo do Erário, e em fim sobre n possibilidade de
estorvar a sabida dos quartéis aos que dentro se achavam
levantados: tendo a dita fortaleza duzentos homens pouco
mais ou menos; nada d'aguae munições de boca. Disse que
pelos mappas que viu do irtspector d'arlilheria do principio
daquelle anno de 18Í7, havia ali vinte três peças (Tartilhoria
em estado de fazer fogo, o que era sufficiento ao fogo que se
poderia fazer: tinha bastante bala, e só cinco arrobas de
pólvora, além de uma pouca cuja quantidade se ignora, que
tinha entrado, depois do iriappa feito, mil e novo contos
eartuxos de fuzil, o que é nada ; mas sabe-se que existiam ali
alguns caixões pertencentes ao deposito: em taes circunstancias; diz, que a fortaleza do Brum é um quadrado, cora
dous baluartes o dous meios baluartes, cujas faces unidas
fazem uma grande cortina cm frente da barra pequena; m u i t o
baixa «sem flanqueamento algum. Dos outros Ires lados,
dous oppostos são duas tenaíhas em frente á restinga c o
quarto é im>a lenalha opposía a cortina grande e que fica a
secco nas vazantes. Nestas circurnstancias a fortaleza referida
não podia resistir a um sitio, e não seria precisa grande habilidade para a levar de um golpe de mão, escalando-a pelo
lado do mar; o do Beberibe.sem quo lhe vallesse. o obstáculo
do fogo da tenalha que olha para o arsenal. Que afalla de mautimentos era remediavcl nos primeiros momentos, entrando
par todos os armazéns do Recife e tirando-lhes os gêneros
que fossem necessários para algum tempo, embora isto viesse |

o cahir em descrédito para os européos, o caso único era
fornecer n fortaleza. Quanto a água não é cia mesma maneira
as fortalozas não tem cisternas, e o meio de conservarem água
é depositando-a em toneis, quando a recebem das canoas que
andam neste serviço, e é muito provável que os toneis fossem
poucos e arruinados, e então teriam de ficar a disposição dos
seus inimigos em muito pouco tempo; o que só se poderia
evitar, recolhendo-a uo primeiro dia com muita actividade,
ou conservando-se o forte do buraco do mesmo partido : os
soccorros que esta fortaleza podia receber do mar. são alguns
mautimentos, tonelame o aguada, e alguns marinheiros que
auízmenlariam a confuzão e tumulto dentro. Apezar disto a
união dos recursos do Brum e buraco com os que se podiam
l i r a r domar, produziria grandes vantagens, e por um systema
bem combinado queimando a ponte poderiam subtrahir á
desordem geral, todo bairro do Recife, as embarcações que
estavam no porto, e toda a restinga até O l i n d a . Tara isto era
necessário que um qualquer militar tivesse energia bastante
para se fazer responsável do tudo, principiando por não reconhecer naquelle momento senão a sua aulhoridacle, e
compellindo todos os outros a obedecer-lhe. Isto porém não se
faz sem ter adquirido a popularidade para ter partido, e lhe
parece que nenhum dos militares de maior patente Unha
adquirido a afíeição dos seus subditos.
Pelo que pertence aos effeilos desta fortaleza sobre o campo
do lírario, alguns são ; porque pôde ser batido por quatro até
Cinco bocas de fogo da dita fortaleza ; que é o que poderão
montar os dous flancos e urna face que batem aquelle campo.
isto não parece digno de allenção, excepto para proteger as
tropas de milícias em quanto alli estiveram ; por que se os
rebeldes não estivessem bem no campo do Erário podiam ir
para outra parte. Além deste campo a fortaleza bale lambem
com utn flanco, duas faces, uma cortina a ponte do Recife, e
póile destuuil-a, e com uma face e utn flanco cousa de um
terço da ponte da Boa-Vista, e da parte deste bairro, mas
pouco damno lhe fará. Alérn das pontes não pôde fazer fogo
senão sobre as propriedades dos Ires bairros ou sobre as campinas e redor de Santo Amaro, o que teria uin íirn conhecido. Sobre a defesa do campo do Erário; elle é cercado
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dos rios Reberibe e Capibaribe por três lados, c no quarto tem
duas entradas o o muro da cerca dos Franciscanos ; por este
motivo, lhe parece mais próprio para ser obrigado a depor
as armas o corpo que olli se collocar, do que para fazer serviços, quando era necessário tudo pensar, e tudo decidir
em um momento. Se a . t r o p a que esteve ultimamente
estacionada neste campo tivesse atacado o quartel dos dous
regimentos, ou pelo menos tivesse guardado e defendido a
ponte do Recife, era provável que se poupassem tantos males
por que tem passado este povo, p o r q u e isto faria decidir
partidos a favor, quando tudo era perplexidade. Quanto a
tropa que se achava levantada nos quartéis, seria muito util
ataca-la: parece que o mesmo medo e a mesma apaüiia se
tinha apoderado dos dous partidos: os rebeldes em vez de se
porem logo ern campo, de tomarem posse das duas pontes,
de reunir em si todas as guardas, de atacarem rapidamente
todas as fortalezas, de patrulharem por toda a parte, e de
cqllocarem o seu -centro de movimentos na Boa-Vista, aonde
não podinm ser cortados, ficaram dentro de um quartel sem
praça, <aonde podiam ser passados a espada, se lhes soubessem
serrar as sabidas, o os atacassem vivamente; o que lhe parece
muito possível, até por que em roda do quartel ha muitas
casas d'onde se lhe podia fazer urna tiralhada terrivel e mortífera, sern que elles pudessem responder com vantagem,
fazendo-se isto ao mesmo tempo, que se atacasse o quartel.
E mais não disse, e sendo-lhe lido, e achando-o conforme,
assignou com ellu Juiz da Alçada. E eu João Ozorio de Castro
Souza Falcão, escrivão da mesma que a escrivi.icom a rubrica)
B. T. A. C. —Francisco José ijje Souza Soares do Andréa.

Copia de alguns arliyos de depoimentos , mandada
pelo Desembargador do Paço, Juiz da Alçada.
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L
lia. testemunha Gonçalo Marinho de Castro, brigadeiro
a folha!
olhas de/eseis da devassa:—Mas viu que no dia 6 a noite

tornou ao dito forto do Brurn o sobredito José Luiz de Mendonça, levando comsigo o marechal José Roberto , e Iho
disse que tinham ficado os rebeldes o suas tropas em armistício, e leu os artigos, que levava por escripto, da capitulação, que elles pretendiam, os quaes não lembram agora a ellctestemunha, e só lho lembra quo reclamou contra ellos, por
que o governador o havia chamado e aos mais ofticiaes que
nlli estavam, para os ouvir ler: mas antes que José Luiz de.
Mendonça chegasse, desta segunda vez, José Carlos Mairink,
secretario do governo, qiK! t i n h a acompanhado o govenardor
com ellc testemunha para <> dito forte em que estavam, lhe
disso diante do governador o mais oíficiaes, seriam quasi
cinco horas da t a r d e — q u o os rebeldes q u e r i a m poupar effiisão de sangue, o quo promeUiam transportar para o Rio de
Janeiro a ello governador e os mais que seguissem a sun
opinião com suas famílias e propriedade livre; ao que ello
testemunha, sempre com duas pistolas na mão, respondeu
em vozes altas—que não convinha nem queria-; que bem
sabia que o haviam do matar, mas primeiro queria inalar
dous rebeldes—; porém que não viu e nem sabe, quern foi
que deucommissão, ou disso ao dito José Carlos o> sobredito
para elle o dizer; e mais disse que no lim da tarde do dito
dia G, veio á dita fortaleza o dito coronel Manoel Corroa de
Araújo, mandado por José Roberto, marechal, que ücou no
campo do Erário commandando os milicianos, o disse,— que
os rebeldes respeitavam ao soberano, o governador desta
Capitania e o Erário, e qwe só queriam perdão de algum excesso que haviam feito nesse dia,, ao que o governador, elle
testemunha o os inuis officiaes gcneraes que abi estavam, responderam—que isso lhes agradava muito,—o governador—
que promettia oíferecer todos os seus serviços a Sua Magostade, para obter o seu perdão, — e retirando-se Manoel
Corrêa quasi a noite, chegou o dito José Luiz com o dito
marechal, e disse o que acima fica referido, o no dia 7 de
manhã ao romper do dia tomou o mesmo José Luiv. de
Mendonça com os artigos da capitulação assigriados por
difíerentes homens cujos nomes todos agora lhe não lembram—dizendo— que os rebeldes cediam só na fôrma delles,
e que dentro de uma hora haviam de ir acceilos c assignadòs,
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aliás quo assaltavam á fortaleza e íudo passavam á espada; —
contando que o povo estava da parto delles, e quo de fora
tinham chegado muitos mil homens da parte do sul, e quo
do norte vinham descendo outros muitos. Então o governador chamou a conselho os olíicíaes generaes que a l i i
estavam, que se lôram ainda com luz, por não ser bem dia, e
lidos, respondeu o marechal José Roberto— Tem esta fortaleza manlimentos, água, e munições do guerra para nos
defender-nos, ou não? íiuspondeu o governador que não:
porque não havia munições de boca ainda que houvesse
alguma pólvora e bala, e porque assim era convioram em
se assignar os ditos artigos, e assignararn por Iodos. Oulrosim disse mais elle" lestemunha, que os oííiciaes generaes
que estavam na fortaleza com o governador q u a n d o os rebeldes mandaram sua capitulação assiguada por vários delles,
como delia consta, e acima fica declarado, e que o governador chamou a conselho, como íica deposto, foram, clh;
testemunha, o marechal José Roberto Pereira da Silva, o
brigadeiro Luiz Antônio Salazar Moscoso, o brigadeiro José
Peres Campeio — Depois falia dos tiros d'artilheria quu
mandou disparar, e o governador mandou suspender, o mais
artigos, não mandados copiar.
II.

Da testemunha o marechal José Roberlo Pereira da Silva,
a folhas trinta e seis da devassa—Assiin que viu a cousa em
desordem, partiu logo para o campo do Erário, «onde
ajuntou vários auxiliares, que para alli correram, entre os
quaes foi o coronel Manoel Corroa de Araújo, o sargentomor do regimento velho de Henriques Joaquim líamos de
A l m e i d a . . . . e outros mais cujos nomes agora lhe não
lembram, e estando ahi todos pelas 5 horas da larde chegou
um grande corpo de rebeldes, cornrnandados pelo .Capitão
Pedroso, e chegando ao posto avançado que elle testemunha
tinha posto para defender o campo debaixo do cornmando
do capitão Joaquim Gomes do regimento velho de milícias
desta Praça, este com o dito corpo se u n i u aos rebeldes, e
marchando se puzeram em linha de batalha e se preparavam
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para dar fogo ao corpo que olle testemunha ficou commaridando; e avançando Domingos José Martins, quo com elles
vinha armado, intimou a olle lestemunha quo rendesse o
campo, por que sabia que pouca ou n e n h u m a forca tinha
para se defender—ao que ello testemunha repugnou. que
sem disputar as forças, ou tivesse ordem do seu general não
cedia —a cuja proposição respondeu o dito Domingos José
Martins, que já linha mandado um emissário ao governador, e que não esperava por resposta decisiva; ao que elle
testemunha respondeu, que lhe desse uma hora para decidir
e consultar o governador: e ó quando logo destacou o coronel Manoel Corroa ao furto do Bruna para saber do governador a ultima decisão, e trazendo a resposta; constava
esta:—de que vistas as círcumstancias em que elle testemunha se achava, e dever-se poupar o sangue dos vassallos du
Sua Magestade, que elle testemunha se retirasse. E disse, que,
o que mandara dizer por Manoel Corroa de Araújo foi quo elle
testemunha estava sem pólvora e bala, armas incapazes, e ,
muitas sem pederneiras; que havia repartido somente 118
cartuxos, por não haver mais, e buscando-ns com diligencia
até arrombou um dos armazéns do deposito que estava rio
Erário, que nada se achou, que linha quatro peças d'arlilhoria
sem.os preparos necessários, e por que ao trem não podia
mandar buscar nada por estarem debaixo do poder dos rebeldes. Avista da sobrerlita resposta que trouxe Manoel Corroa,
viu-se elle testemunha cercado de Pedroso, do Padre João Ribeiro e mais oííiciaes rebeldes abraçando-o e convidando-o
para seguir o seu partido com promessa de commando ; mas
rejeitou tudo isso por se lembrar do que devia a Sua Magostade, e de que era seu vassallo, e furtivamente se embarcou
n'uma canoa para ir para a fortaleza do Brum e na mesma sé
melteram o capitão do regimento velho de Henriques Francisco de Paz e José Luiz de Mendonça, juiz que então era
pela Ordenação, e se apresentou ao governador com o qual
esteve elle testemunha por meia hora, e lhe confirmou a
missão que elle testemunha lhe mandou, e a sua resposta ;
e o dito José Luiz se recolheu ao quarto com o governador,
e não sabe elle testemunha o que passaram; e, com licença
do dito governador tornou para a terra cora o dito capitão
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Francisco do Paz, no intento do fazer uma contra-revolução,
chamando a si os ofíiciaes do regimento com que serviu,
rn.is passando por cinco postos todos esíes eram guarnecidos
por offidaes e soldados (Tartilheria, cota os quaes se não
atreveu a tratar negocio tão delicado, e depois tornou para
o forte pelas onze horas da noite onde esleve oito dias, e na
fortaleza das cinco Pontas setenta e tantos.—Continha outros
artigo* difle rentes não mandados copiar.

Da testemunha, o brigadeiro José Pé rés Campeio, a f l s .
11(5 da devassa. — E disse, que depois do governador ter
chegado á fortaleza;... Na mesma tarde m a n d o u o marechal
José Roberto, que estava postado no campo do Erário representsraogovern,ador pelo ajudante de milícias Manoel Elias,—
que não tinha pólvora, nem cartuxame, e o general mandou
dar por elle testemunha um barril de pólvora e alguns cartaxos, que lhe entregou; depois disto o mesmo marechal
mandou o coronel Manoel Corrêa de Araújo, representar ao
governador que as forças dos rebeldes eram maiores que as
suas, que a falta de munições faria expor aquellas poucas
forças que tinha, o que presenciou elle testemunha, mas não
soube a resposta do general, mas ouviu dizer depois, que
lhe dissera qu'e visto a superioridade que cedesse; e nessa
mesma noite veiu o dito marechal á fortaleza, mas não viu
quando se recolheu e as pessoas que iam com elle, por eslar
occupado nas b a t e r i a s . . . . E disse que no dia 7 de manhã
cedo, tornara á fortaleza o dito José Luiz de Mendonça com
uns artigos de convenção ou capitulação, assignados por
vários, e então o governador, chamou a ells testemunha, ao
marechal José Roberto, ao brigadeiro Marinho e ao brigadeiro
Salazar, depois de lerem os capítulos propostos, perguntou
pelo estado da fortaleza, ao que elle testemunha respondeu —
que havia bastante pólvora, bala, e melralba, supposto faltassem alguns pequenos artigos, como buchas, espoletas u
outras cousas deste gênero, mas que faltavam inteiramente
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as munições de boca; e a vista disto todos foram conformes
de que não podiam defender-se, e assignaram os ditos artigos cm papel separado, que fez o governador, expondo os
motivos porque se entregava, o qual levou o dito José Luiz
de Mendonça, e o governador ficou com o que elle trouxe;
apparecendo já a este tempo um corpo de rebeldes armados,
encobertos com a igreja do Filiar, que o dito José Luiz figurava ser grande forca. — Além de outros artigos diííerenles
não mandados copiar.

IV-

Da testemunha Henrique Luiz Bezerra, — tenente qitü
commandou a g u a r d a do Erário no dia 6, a f l s . 134 da devassa. — Outro rancho comrnandado por Pedro da Silva
Pedroso foi ter ao campo do Erário, onde elle testemunha
estava de guarda, e com elle já também o marechal José
Roberto, o coronel Manoel Corrêa de Araújo , e vários
ofliciaes e soldados dos regimentos de milícias, que paraalli
se ajuntaram, e na distancia de 50 passos mandou o dito
Pedroso fazer alto. e disso. — Viva o Rei e viva a Pátria —,
e elle mesmo pediu urna bandeira ao marechal, o qual respondeu que não tinha bandeira — ; tornou aquelle a repetir
as mesmas vozes, o o marechal respondeu da mesma maneira,
o então o Pedroso mandou preparar a sua columna para dar
fogo, e elle testemunha fez o mesmo á sua, dando a voz
baixa aos soldados, para á qualquer acção de espingarda de
Pedroso, fizesse fogo sobre elle e sua columna, sem mais
voz; e em voz alta lhes dissse que a voz de apontar, fizessem
fogo sem ordem, e a pontaria ao dito Pedroso, e com esta voz
deu volta á direita e retirou-se: o que elle testemunha fez
somente com sete soldados de frente, porque os rnais estavam
em seiilinellas dobradas, e os milicianos ainda estavam a
principiar a armar-se. . . . Que pelas quatro horas da tarde,
pouco mais ou menos, vciu Francisco José Martins, e o cadela
de infantaria do llecife José Manoel de SantYuina, filho de
Manoel Oliveira, do SanfAnna com uma bandeira branca (de
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que os rebeldes usavam no principio), mandados pelos
rebeldes de embaixada ao marechal José Roberto, e eile
testemunha não viu o que disseram, por estar distante, mas
ouviu depois dizer, e foi constante quo lhe disseram que os
rebeldes que entregariam o campo sem effusão de sangue quo
elles queriam poupar. — Qual foi a resposta de Josó Roberto
não sabe elle testemunha, mas os ditos dois voltaram, e
ouviu dizer depois dislo que o dito marechal mandara ao dito
coronel Manoel Corroa ao Brum dar parto ao governador
sobre dito, do que passou com os sobreditos : que pelas 5
horas da tarde depois da retirada dos ditos dois, veiu o capitão
de infantaria Manoel de Azevedo do Nascimento só sem companheiro, entrou no campo do Erário e fallou ao dito
marechal, e ainda que elle testemunha estava apartado, por
que aquelle dito Azevedo foliou oito, ouviu elle testemunha
dizer-lhe—a praça está sem general porque o que tinha fugiu
-depois foi constante que o dito capitão dissera ao dito
marechal, que se recolhesse preso ao forte do Brum, — o
que o marechal respondeu, não sabe elle testemunha, porém
a i n d a que longe estava, ouviu o dito Nascimento que fallo»
alto, — « recolha-se a fortaleza que eu seguro, pela minha
honra, a sua vida, — e se apartaram um do outro, voltando o
dito Nascimento para o campo dos rebeldes, que estava por
delraz ou antes encostado ao muro de S. Francisco esperando
pelo dito Nascimento, e José Roberto mandou dizer a elle
testemunha, que estava á frente de seu corpo de guarda, que
não fizesse fogo, que não tinha forças, e elle estava preso, e
como tal ia para o forte do Brum, e o não viu mais; e ouviu
dizer, e foi notório, que se embarcara n'uma canoa e fora
para o forte do Brum. E quando o dito Nascimento foi chegando ao corpo dos rebeldes, á frente do qual estava Domingos
José Martins, levantou a voz, que elle testemunha ouviu
claramente, e disse para os rebeldes. — Não atirem, não
matem tanto povo — e fazendo o Martins movimento para
m a n d a r atirar levantou a voz dizendo, levantando os braços,
aqui estou aiirem á mim — E declara elle testemunha, que
as vozes do dito Nascimento, e a ordem que mandou a elle
testemunha o dito marechal, tudo foi ao mesmo tempo, e com
tão pequena disíinceão de íempo de uma cousa da outra que
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,>lle testemunha, não se lembra qual foi primeiro. K disse quo
depois destas vozes não viu mais ao marechal, e ouviu levantar
outra voz, ao dito Nascimento, que olle testemunha percebeu
claramente, e disse para os milicianos e todos os que estavam
no campo — » Quem quizer ser patrício acompanhe-me —
e então os sobreditos o seguiram, e se uniram aos rebeldes,
licando só elle testemunha e a sua guarda. E disse que,
depois disto, esteve olle só no campo e a sua guarda até ás 7
horas da noite do mesmo dia, e então começaram a entrar no
campo, não juntos mas aos magotes, sem fôrma, e depois de
terem entrado uns poucos de magotes, que quasi encheram o
campo, chegou o padre João Ribeiro Pessoa de Mello, Josó
Luiz de Mendonça, Domingos Josó Martins, Luiz Fortes do
Bustamanle e outros, que elle testemunha viu entrar e sahir,
e então não conheceu por ser de noite, e entraram para um
quarto da guarda, mandaram accender luz, o se puzeram a
escrever.... E disse que a gente que estava no campo ás
ordens do dito marechal, quando chegou o dito capitão Nascimento e 1'allou ao dito marechal, eratn roais de quinhentas
pessoas ou pouco menos, que havia espingardas e buionelas
para todos, mas não tinham pólvora e bala, havia pecas
cPartilhüria mas com a dita falta de pólvora, porque a quo
havia repartiu elle testemunha pelos soldados da guarda a dez
cartuxos cada um, antes de chegar o marechal, e depois que
este chegou lhe entregou o resto, que eram quatorze cartuxos,
ouviu dizer que o marechal mandara ao Brum pedir ao governador munições, e que só veio um barril de pólvora que
trouxe a'uma canoa o dito fallecido Madeira
li disse que
no dito dia 6 do Março, o sobredito marechal Josó Roberto, se
mandasse pôr a gente que tinha nos flancos das duas entradas,
por onde só podiam os rebeldes entrar, com abaioneta calada
a espera delles, os mesmos não podiam entrar, porque antes de
darem a meia volta para poderem fazer íogo sobre a gente que
ali tinha o marechal, eram passados a b a i o n e l a ; e também
disse, que se o ajudante d'ordens Alexandre Thoinaz, quando
ioiacudir aos quartéis na fôrma dita, levasse comsigo a guarda
do palácio, e o governador lh'a dá para isto, podia com facilidade se fazer a desordem nos quartéis, pondo parte da
gente a uma poria, e a outra ao lado de ambas as portas
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cora as baionclas caladas, não podiam os rebeldes que estavam
dentro subir ás portas, o virarem-se para elles para dar fogo
sern ser passados pelas baionetas, além do que linha a dita
guarda bastantes carluxos, com que podiam destruir os
rebeldes, o o governador podia pelos officiaes que tinha
comsigo mandar mais gênio ajuutar para lhe mandar em
soccorro, do que nada se fez. E mais artigos diffcrentes não
mandados copiar.—

V.

Da testemunha Victoriano Josú Marinho Pereira Palhares,
sargento-mór cParlilheria o ajudante (Fordcns do inspector. —
— E quando veio com os sobredilos para a fortaleza do
Brum, que foi pelas C f / 4 da manhã do dia 7, vinque José Luiz
de Mendonça sahia da fortaleza, o que o capitão Josó de
Barros Falcão vinha com um corpo de tropa armada da igreja
do Pular para a esplanada da dita fortaleza, o subindo ello
testemunha a rampa que conduz ao plano do reparo, encontrou
descendo o major Ignacio Antônio do ISarros que commandava
a tropa que guarnecia a mesma fortaleza, e então se dirigiu ao
dito seu tio Gonçalo Marinho, e lhe perguntou — que era isto?
O qual lhe respondeu que estava entregue tudo, o que se linha
assignado uma capitulação, e viu ello testemunha que ficaram
prisioneiros dos rebeldes
E no dia oitavo do dito mez
viu elle testemunha, e todos os que ahi estavam, que os rebeldes mandaram arrombar os armazéns da fortaleza que
estavam fechados, por não apparccerem as chaves, porque os
almoxarifes do trem e da marinha não podendo irem com o
governador, fugiram e se esconderam á desordem, assim nem
as deram ao governador Caetano Pinto porque lhes não
poderam levar, nem aos rebeldes, porque se esconderam
delles; e quando se abriram os ditos armazéns viu ello testem u n h a , e viram os mais prisioneiros, que ali haviam vários
carros de cartuxame de vários adarmes ao melhor de sessenta
mil cartuxos, como melhor liado constar dos triappas que disto
fazia elle testemunha de seis cm seis mezes, e mandava ao

dito governador Caetano Pinto como ajudante d'ordens da
inspecção, e se guardavam na secretaria, o que o dito governador e secretario José Carlos não podiam ignorar, e também
o devia saber o governador da fortaleza Josó Peres Campeio,
c por isso elle testemunha não pôde saber a razão, porque o
governador, mandando-lhe José Roberto pedir cartuxame, do
campo do Erário lhe mandou só meia caixa de carluxos, que
seriam seiscentos, c alguma pólvora em um barril, segundo
então foi publico na fortaleza; porque nessa occasião eslava
elle testemunha no serviço de guarneeer aquella do buraco, e
que sendo condiictor dos ditos cartuxos o ajudante de milícias
Manoel Elias da Costa, entregou ao dito marechal José Roberto
somente cem pouco mais ou menos, segundo disse o dito
marechal, e depois os rebeldes se serviram daquelle cartuxame,
como elle testemunha observou
E que só no dia 8 de
Março entrou para aquella fortaleza o intendente da marinha
Cândido Josó de Siqueira, do qual e do marechal José Roberto
diziam os rebeldes que se estavam presos era por vontade
delles mesmos, contra os quaes elles rebeldes nada tinham, e
que os filhos deste intendente foram presos já para os fins
daquelle governo, em que entrou a desconfiança de contrarevoluções; — que no dia 11 e 12 passaram os prisioneiros,
marechal José Roberto, intendente de marinha, brigadeiros
Gonçalo Marinho, brigadeiro Salazar, c seu filho; elle testemunha, e o tenente Antônio Couceiro Velloso, que abi eslava
para a fortaleza das Cinco Pontas.
(E outros artigos differentes não mandados copiar.)

VI.

dados que eram io^ ^
e commandante o nenlc a

regimen to de infantaria
teslemunha na dita

aTobaíe.. seria da uma para as duas horas
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mas não soube o que e r a . . . . que depois viu entrar no campo
do Erurio o marechal José Roberto, o alraz delle vieram chegando vários milicianos dos differentes regimentos, brancos 1
prelos K pardos, que clle testemunha níio contou, mas está
certo, que vieram a ajuntar-so muitos homens, uns com
espingardas, outros cliucos; e disse que o dito marechal
mandou abrir um armazém que estava na mesma casa do
Erário, donde tirou quatro peças e outras causas de que ellc
testemunha se não lembra e mandou pôr em fôrma os milicianos que se ajuntaram, e os postou em l i n h a j u n t o á casa
do Erário, e depois de assim estarem, viu e-Ile testemunha
que chegou o capitão Pedro da Silva Pedroso com uma pouca
de gente, que não contou, e fallou ao d i t o marechal, e este
foliou lambem para elle, mas elle testemunha não entendeu
o que disseram, por estar longe ; que o dito Pedroso mandou
preparar para dar fogo, e então também mandou preparar o
dito tenente da guarda dulle testemunha, dizendo preparar
para dar fogo sem ordem, e em voz alta, disse em voz baixa
que, mirassem e atirassem ao Pedroso ao primeiro movimento que lhe vissem fazer sem outra voz, e então viu elle
testemunha que o dito Pedroso mandou dar meia volta à
direita a sua gente e se foi com ella, e passado um pedaço
de tempo veio o irmão de Domingos José Martins, quo
não lhe sabe o nome, com uma bandeira branca de quo
usavam os rebeldes e cora elle vinha Manoel de Carvalho
lilho de I). Catharina e uns poucos mais de que elle testemunha não lhe lembra os nomes, os quaes vinham guarnecendo a dita bandeira, e viu elle testemunha que o da
bandeira fallou com o marechal José Roberto, que sahiu da
fôrma para lhe fallar com uns poucos de milicianos cujos
nomes lhe não lembram, e não sabe o que disseram por que
eslava longe e não podia ouvir bem. E disse, que um pedaço
de tempo depois chegou ao campo o capitão de infantaria cio
Recife Manoel de Azevedo com muita gente armada, e Domingos José Martins com muita gente armada comsigo, e
sahindo estes ambos da forma, e o marechal também, íallaratn entre si, roas elle testemunha não os ouviu, rnas viu
que alguns milicianos deixaram também a fôrma para os ouvir,
cujos nomes lhe não lembram; e viu lambera que estando

i-jlles faltando, que Domingos José Martius voltou para o-corpo
de sua gente e a mandou preparar para dar fogo, e viu
lambem que então o dito capitão Azevedo, disse cm voz
alta—que não dessem fogo, que tudo eslava composto—, e
então ficou elle lestcmunha entendendo que o marechal
cedera, e fizera entrega; viu mais elle testemunha que depois
d'isto, o Martins e Azevedo mandaram dar meia volta á sua
gente e só foram embora, e que o dito capitão Azevedo, se
virou outra vez para o campo, e disse em voz alta.—Quem
qui/er ser Patrício siga-nos, e então viu elle testemunha que
os milicianos os seguirão, e foram cada um para onde lhes
pareceu, menos alguns que ficaram dispersos pelo campo;
e que também para alli vieram depois vários soldados de
artilhería e infantaria, mas tudo sem ordem e assim estiveram toda a noite.—E mais artigos differentes não mandados
copiar.—
VII.

Da testemunha o brigadeiro Luiz Antônio Salazar Moscoso,
referido pelo dito Vicloriano José Marinho a fl. ^38 v. da
Devassa.
— Disse ser verdadeiro o referimonlo, tanto a respeito dos
carros manchegos .cheios de carluxamo, que estavam nos
armazéns da fortaleza do Drum, que os rebeldes foram tirar
uns dias depois de romper a revolução e do mais que a testemunha referente diz a este respeito, por assim o ter presenciado.—E outros artigos differenles não mandados copiar.

VIII.

tempo ao brigadeir.
José Marinho, elles subiram para palácio, e ello respondente

l

partiu para a parada geral dos milicianos então no campo do l
Erário, aonde se ajuntou com o marechal José Roberto, que
ia adiante, c ahi andaram ambos em tocar a rebate, e pôr a
gente em fôrma, e inunicia-la, porém não acharam na guarda
carluxame, apparecendo só um pequeno numero, que seriam
até vinte, depois de municiada a guarda, e não se achando
no armazém armas sufticientes para a gente que acudia, nem
a chave do parque, o respondente lembrou lascar ou arrombar-se a porta da dita casa do parque, d'onde se tiraram
duas peças que depois se armaram; depois do que veio uma
pouca de pólvora a maior parte solta do forte do Brum, c
ainda não tinham preparado as pecas chegou o dito capitão
Pedro da Silva Pcdroso com um corpo de tropa, que seria
até cincoenta homens, com mo tambor, caminhando em
marcha picada, e depois de estar dentro do campo mandou
preparar e apontar, e o mesmo mandou fazer o marechal Josó
Roberto, e principiou logo a grilar para o dito Pedroso—Que
é isto Sr. capitão, que é o que quer ?— E então o dito Peclroso sem nada responder, disse—meia volta a esquerda e
partiu, e veio direito para a cadeia, d'onde mandou urn inferior dizer ao dito marechal que lhe mandasse aquclla guarda
para accommodar os presos, que estavam levantados, ao que
este respondeu que mandasse a dita ordem ao general por
escrjpto, e ao mesmo tempo mandou o tenente dos nobres
Anselmo José Pinto de Sousa, com dous inferiores para saber
o que era, por ter chegado noticia dello estar soltando os
presos: o dilo Pedroso não deu attenção, e soltou os presos.
E depois d'isto, seriam quatro horas pouco mais ou menos, '
veio ao campo um irmão mais velho do Martins com outro
pequeno corpo de tropa, trazendo uma bandeira branca,
e fallou ao marechal, dizendo: — que entregasse o campo,
que já tinham vencido Santo Antônio, e Recife, que tinham
mais de dous mil homens, e que todo o povo marchava para
elles, que'estavam todos promptos para remirjfpatria, e dar
a vida por El-Rei, ao que respondeu o marechal. « Que
lambem eslava prompto a dar a vida pela pátria e El-Rei, mas
que não entregava o campo sem ordem do general, que já
então eslava recolhido ao forte do Brum, e cora isto o dito
irmão do Martins voltou com a sua gente, e o marechal
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mandou a elle respondente, que era a única patente superior
que alli estava, participar isto, que fica dito, ao dilo general,
e o armamento e forcas que havia no campo; o não podendo
ir por terra, foiombarcado corn dous ofliciaes inferiores « um
subalterno e chegando ao forte do Brum deu parte ao general de tudo, o qual respondeu que dissesse ao marechal
que fizesse o que podesse, salvando os direitos de Sua Magestade, porém chegando ello responJenle ao campo, já o
achou entregue- e o marechal rodeado da tropa dos rebeldes,
conduzindo-o para o embarque, quando lhe quiz fallar,
ouviu uma voz, que lhe disse.— Aqui não se falia—e então
parou elle respondente, c elles continuaram a sua marcha
para o embarque, aonde o marechal embarcou e foi para o
forte. E não se continha mais nos arligos mandados copiar,
que vão bem e fielmente copiados dos próprios a que me reporto, do que dou fé; nesta Villa do Recife, aos vinte de
Abril de mil oitocentos e dezoito annos. E eu João Ozono
de Castro Sousa Falcão , escrivão da Alçada, o escrevi e
também assignei.— João Ozurio de Castro Sousa Falcão.

?

XI.

Copia do artigo do depoimento da testemunha Joaquim José
Vieira, igualmente mandado tirar a folhais
trezentos e dez da Devassa.

E chegando á casa do dito marechal elle testemunha, por
lhe dizerem que tinha ido para a casa do governador, lá foi
ter, e achando-o na poria, elle lhe disso—espere, que vou
primeiro acima para lhe dar a resposta; e voltando, disse a
elle testemunha—Vamos para palácio velho, ondo está o
armamento, o é ondo enlão é hoje o Erário. Com effeito
foram ; -e chegando lá, como já a esse térnpo tocava a rebato
de sinos e caixas, se veio ajuntando pouco a pouco muita
gente, e dos primeiros que ali appareceram, foi Manoel Corrêa
de Araújo, que vinha de calças do ganga, sem meias e de
chinellas sem lilás, com a. farda veslida e de espada
na mão
1Q
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B só com um escravo atrás de si, e assim se apresentou aol
marechal, e quando se foi pjuntando mais gente, disse para!
o marechal:—quer que se reforce esta guarda, annuiu logo e.
se reforçou, e com a gênio que foi vindo se formou mais um
corpo junto á casa do Erário, onde estavam as armas, e destacou um corpo de gente para se postarem parte no estreito
da parte do Recife, e parte no estreito da parte da Boa-Vista,
n'este commandava o tenente Joaquim José" Pinto, o capitão
Joaquim Gomes do regimento de Ferreira, e com este foi também o capitão de pardos de Nogueira chamado Faustino, e
depois o mesmo marechal reforçou a cada um com a sua peça
e aquella peça, que foi para a #ente de Joaquim Gomes foi
commandada pelo ajudante de milícias de Ferreira, Paritaleão;
e desta fôrma pôz o marechal aquelle campo em d e f e s a . . . .
E mais disse que estando elle testemunha no campo do Erário
coruo sobredito marechal e os mais que estavam com elle em
defesa do mesmo, na fôrma sobredita das três para as quatro
horas da tarde do mesmo dia, viu vir pelo dito estreito da
parte do Recife e entrar no campo o capitão Pedro da Silva
Pedroso com um corpo de gente armada, que seriam 16 a 20
homens, em trinta passos de distancia mandou fazer alto, e
ouviu elle testemunha que mandou preparar a gente que levava: gritou logo o marechal. —Que é isto Senhor Pedroso?
— E este respondeu — viva o príncipe e viva a pátria — e
aquelle respondeu—viva—e assim a gente que ali estava: e o
dito marechal lhe perguntou, que queria? E lhe respondeu
Pedroso—Queria uma bandeira que ali estava no armazém —
a que respondeu o marechal—Cá não tem bandeira:—mas
olhando foram uns poucos fingir que a hiam buscar, e vieram
dizer que a não havia. E neste tempo que estiveram com estas
respostas, o tenente da guarda Henrique Luiz Bezerra mandou
preparar os soldados que tinha em Jinha da sua guarda para
dar fogo, e então o dito Pedroso. mandou dar meia volta á
direita e se retirou. Disse que voltando o dito Pedroso, chegou
o ajudante de milícias Manoel Elias com a copa do chapéo c
um lenço cheio de cartuxos de pólvora, que disse trazia da
fortaleza de Brum onde se tinha recolhido o governador, e
chegou também primeiro que elle o alferes miliciano, José
Antônio Madeira ílharco, depois de dizer três vozes—viva El-

rei nosso senhor — disse para o marechal que o governador
mandava, que mandasse matar quatro homens, e querendo
dizer alto, quern elles eram, o marechal o não deixou fallar,
n o chamou de parte, e. elle testemunha não ouviu então o quo
lhe disse; mas ouviu que o marechal se queixou do falia
(Vagua, e o dito offerecer-se para a ir buscar, e partiu ; e
correu logo noticia que elle tinha sido morto por um corpo
de tropa que commandava o tenente Francisco Antônio de Sá
Barreto. E depois disto chegou ao campo Francisco José
Martins, irmão de Domingos José Martins, armado de espada
e pistolas e com elle o cadete Antônio Joaquim de Sousa
Tirnbó armado de espingarda, e o cadete do mesmo regimento do Recife irmão do p^idre Maurício, morador em Santa
Anria e cujo nome lhe não lembra, que levava uma bandeira
branca levantada, e urn olíicial pardo do regimento do Nogueira de que não sabe o nome, os quaes o dito Joaquim
Gomes, que já então estava postado com gente no dito estreito da parte do Recife deixou passar, por lhe dizerem que
iam com uma embaixada, e então disse o dito Martins para o
marechal—Que já üaham mandado o Dr. José Luiz de Mendonça participar ao governador Caetano Pinto, que o rompimento não fora mais que para remir a vida de uns poucos de
homens que estavam para ser presos, que não havia desunião
entre nacionaes com europeos e menos com Sua Magestade, e
que o governador tinha mandado dizer que não queria effusão
de sangue,—e dizendo mais algumas palavras, lhe perguntou
o marechal—Quem é o senhor ? A que respondeu que era irmão de Domingos José Martins, ao que respondeu o marechal
que estava ás ordens de S. Ex. e que só havia de fazer o que
elle mandasse, e que se podia retirar, que om recebendo as
ordens as executaria. E elle então voltou e se foi embora com
os ditos que trazia comsigo. Depois deste, appareceu logo o capitão do Recife Manoel de Azevedo do Nascimento e seu irmão
Antônio Moreira de jaqueta e armado de espada e pistolas,
e disse para o marechal — Que o que pretendiam era entrar
uaquelle campo sem fazer guerra, e que os deixasse entrar
por bem, ali, onde queriam ir postar-se, que não quizesso
fazer infelizes tanta gente que ali estava com elle ; por que a
sua forca era superior e vinha armada, o que não estava tam-
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bem a delle marechal. Que a sua monte não era offendeiyl
mas se elle se recusasse, mandariam disparar a artilheria : ei
que só queriam ir para ali esperar n determinação de S. Er.'|
a qual tinham mandado procurar pelo Dr. José Luiz de Men-<)
donça: não a n n u i u o marechal diante de todos, e então elle
testemunha por estar doente, pediu licença ao dito marechal
para se retirar, o qual lh'a deu, e elle parliu para seu sitio
da Magdalena, distante meia légua do Recife. E não se contnha mais no dito artigo mandado copiar, que vai bem e fielmente copiado do próprio, a que me reporto, de que dou fé,
ncsla dila Villa do Recife no mesmo dia, mez e anno ut supra;
e eu João Ozono de Castro Sousa Falcão, escrivão da Alçada
que a escrevi, e meassignei. — Joüo Otário de Castro Sousa
Falcão.
(12) Eis as textuaes palavras do illustrc historiador brasileiro :
« O P. Miguel (por alcunha Miguelinho) foi encarregado deprcv parar uma proclamacão que logo se publicou, e que pouco eflcito
« devera produzir por ser incongruerite, desconchavada cate certo
« ponto redicula. » (flist, Geral do Brasil, tom. II Secç. LI V
pag. 380),

(13) Srésil Püloresque pag. 263.
(14) Julgamos d'interessc a textual transcripcão da seguinte carta:

Hktciimcnto n. 3»
Senhor.—Depois de ter cumprido a real ordem de V. Magestade apontando os meios, que me pareceram opporlunos
para remediar o grande mal da infame insurreição acontecida
infelizmente em Pernambuco no dia 6 do antecedente mez
de Março; passo agora a apontar tambern aquelles, que na
conformidade das leis se devem seguir para o castigo dos
réos deste execrando e imperdoável crime, o qual se faz indispensavelmente necessário, não só para a vingança publica
que as nossas leis e as das outras nações sabia e justamente
determinam, mas também para que cesse de algum modo o
gtíral escândalo, que elle tem causado c causará em toda a
monarcbia ; servindo assim de exemplo aos rnáos, e de satisfação aos bons, que incessantemente lamentam l?il desgraça.

-.lül Este horrível crime dê sedição, rebellião, e dita traição cominettido saerilegamente, e com a m a i s negra ingratidão contra
a soberania de V . Magcslade e o estado, é qualificado de leza
Magestade de primeira cabeça pela ordenação do reino, impondo-lhe a pena de morte natural cruelmente, e confiscação
de todos os bens, para a coroa destes reinos ; e por isso, de
modo ordinário, deveriam os réos nelle comprehendidos senlonciar-se na relação do districto, que é a da Bahia. 1'orém é
todavia certo, que os crimes desta ordem tem merecido quast
sempre pela sua gravidade, a providencia de alçadas extraordinárias mandadas ao lugar dos mesmos crimes» para se proceder mais promptamente e com maior exactidão ; impondose ao mesmo tempo aos povos um temor mais respeitoso da
justiça, cuja memória passe de pai aos filhos e aos visinhos,
tornando-se sempre abomináveis as idéas de taes crimes.
Entre outros exemplos de semelhantes alçadas, temos nos
nossos dias o da alçada mandada no anno de 1757 a cidade
do Porto pelas cartas regias de 28 de Fevereiro do mesmo
anno, para conhecer da rebellião acontecida por causa do
estabelecimento da companhia do Alto-Douro, e sentenciar
os réos comprehendidos nella, o da j u n t a du inconfidência
estabelecida em Lisboa no anno de 1758 para sentenciar os
réos do sacrilego desacato contra a real pessoa do senhor rei
U.José, de saudosa memória; e finalmente o da alçada mandada a esta cidade do. Rio de Janeiro ao anno de 1790 para
sentenciar os réos da capitania de Minas Geraes pelo infame
plano, quü premeditavam e traçavam paru formar ali uma
republica.
Nestas circumslancias, fica sendo manifesto, que o caso da
presente rebellião e alta traição acontecido infelizmente em
Pernambuco, exige, a providencia de uma alçada extraordinária^ que passe á villa do Recife daquella capitania a devassar
dos réos nelle comprehendidos, logo que estiverem subjugados os insurgentes ; servindo de corpo de delicto os temerários passaportes dados por elles ao governador da referida capitania Caetano 1'into de Miranda Montenegro, e a embarcação
carregada de escravos, que alli aportou, e entrou depois nesta
cidade, e assim mais quaesquer outros documentos, que houvessem concernentes a. este negocio: procedendo-se nesta, ai-
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cada do mesmo modo, que se procedeu nas outras era con-|
íbrmidade das citadas cartas regias de 27 de Fevereiro de 1757
e 17 de Julho de 1790 em tudo q u a n t o for applicavel. Para|
este fim se dignará V. M. nomear para presidente da mesma
alçada um ministro de grande confiança e graduação, que deverá ser um dos desembargadores do paço, ou dos conselheiros da fazenda, como eram os das sobreditas duas alçadas, e
assim também ura desembargador da casa da supplicação de
igual confiança, para escrivão da mesma alçada, corno era o
quo foi nomeado para escrivão da alçada do Porto; devendo
elle eierciíar todas as funcções e incumbências que exercitaram os das sobredilas alçadas alô rnesrno na proposição dos
processos para ajudar o relator, na fôrma determinada nas
referidas cartas regias.
A estes ministros se deverão arbitrar competentes salários,
pagos á cusla dos culpados; tendo-se em vista a diversidade,
que ha entre um e outro paiz a respeito de semelhantes salários, por se ter ali arbitrado o de oito mil réis por dia para o
presidente, e o de quatro mil réis para o escrivão.
E de notar que, lendo-se commettido ao dito presidente da
alçada do Porto convocar e nomear para juizes adjuntos e
para impedimentos e empates os ministros daquella relação,
que necessários fossem no numero determinado pelas leis, e
ainda mesmo nos casos de commissão especial emanada iinmediatamenle da real pessoa de S. Magestade; o que foi
também promettido ao presidente da alçada do Rio de Janeiro
quasi do mesmo m o d o ; acontece que em Pernambuco não
ha relação d'onde possam ser nomeados e convocados estes
ministros; e por isso se dignará V. Mageslade nomear os ministros necessários para adjuntos e para os impedimentos e
empates, e um mais para assistir como procurador da coroa
fazendo os requerimentos e officios, que convierem; sendo
uns e outros tirados tanto da casa de supplicação, como da
relação da Bahia, para que não experimente falta o real serviço, sendo tirados todos de uma só relação; e todos elles deverão vencer igualmente os salários, que se arbitrarem.
Como pôde acontecer que alguns dos réos deste execrando
crime sejam cavalleiros de algumas das três ordens militares,
s.erá necessário que V. Magestade como soberano destos rei'

- tu;? nos, e como grão mestre e perpetuo administrador do todas,
e cada uma das ditas três ordens militares, autorise o referido
presidente e ministros da alçada para os sentenciar, concedendo-lhe toda a cumprida jurisdicção necessária, ainda que
nenhum delles tinha o habito de alguma das ditas ordens ;
revogando para este effeito tudo quanto possa obslar a esta
determinação para as relações da Bahia e do Rio de Janeiro
pelo alvará de 12 de Agosto de 1801 antes de se ter creado
nesta corte o tribunal da mesa da consciência e ordens, e que,
não obstante a sua creação, foi ultimamente determinado
para a relação do Maranhão pelo alvará de 13 de Maio de
1812. Será igualmente necessário que V. Magestade além
desta faculdade, conceda especial commissão ao mesmo presidente e ministros da alçada para degradar e exaulhorar os
mencionados réos de qualquer das sobreditas ordens para se
executar contra elles a pena de morte natural, no caso de
serem condemnados nella segundo as provas do processo;
tendo-se em consideração a atrocidade do delicio ; ou aliás
ordenar á mesa da conciencia e ordens que o faça.
Quanto aos réos ecclesiasticos, ou sejam seculares ou regulares (prescindindo da opinião de alguns dos nossos escriptores, que sustentam não ser necessária a sua relaxação á justiça, para se executar contra elles a pena capital nos crimes do
lesa Mageslade; pois que em taes casos não gozam de privilegio algum de isenção), está cornmettida aos arcebispos o
bispos do reino e conquistas a faculdade de relaxar os réos
destes delidos á justiça secular por breve do Papa Gregorio
13.° datado do 2o de Outubro de 1583, Assim como por
outro breve da mesma data foi commettida esta faculdade á
mesa da consciência e ordens quanto aos cavalleiros e freires
das três ordens militares, ainda que presbyteros sejam.
E' porém notoriamente certo, que não está em pratica ha
muitos annos esta relaxação dos sobreditos réos ecclesiaslicos
á justiça secular; de maneira que na curta regia da alçada
para o caso da capitania do Minas Geraes se ordenou que,
« havendo nelle alguns róos, que fossem ecclesiasticos, se
« separasse do processo a parte, que lhes tocasse, para em
« auto apartado cora a cópia das suas culpas serem sentença ciados pelos juizes da mesma alçada corno fosso de justiça,
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por lhes uão pertencer previlegío algum de isenção nos;
casos exceptuados, dos quaes o de lesa Magestade é o prirneiro e o mais horroroso ; com declaração porém que a
sentença coridemnatoria proferida contra elles se•conservaria em segredo, fazendo-se presente a S. Magestade a rainha fidelissiiBa, então regente, a Senhora D. Maria I de
saudosissiraa memória, para resolver o que fosse servida;
conservando-se entretanto os réos em rigorosa e segura
custodia. »
Não perrriiUirá comtudo a indefectível justiça de V. Magestade que tio caso presente tão horroroso, de tanto escândalo
e m á o exemplo, fiquem impunidos os réos ecclesiasticos, que
notoriamente são nelles eomprehendidos, e havidos alguns
delle por cabeças do mesmo caso; .o quo offereço á alta consideração e sábio discernimento de V. Magestade para resolver o que houver por bem. — Rio de Janeiro 14 de Abril de-

1817.
José de Oliveira 1'inlo Botelho e Mosqtieira.
(15) líist. d a f í e v . Peru. cap. XÍX, pag. 35o — 356.
(16) Biographia do General Luiz do líct/o líarrelo, Visconde do
Gerazdo Lima, inscrta no Diário do Governo de Lisboa, c transcripta no ])esperlador do Rio de Janeiro de 13 d'Abril de ISy.,
Pura tornar rnais completo o retrato de Luiz do Rego copiaremos
as seguintes informações, que por intermédio do Sr. ür. Mello
Moraes, transiniUiu-nos um antigo servidor do estudo, que militou
sob o seu commando :
« O general Luiz do Rego era oriundo d'un)a farnilia nobre de
« Vianna em Portugal, e ao depois de seus estudos primários sentou
« praça de cad< te em um dos regimentos d'infantaria. Era cadete
« porta-bandeira quando principiou a guerra da península, e hairen« do-se distiriguido em todos os combates em que se achou, mos« trando uma bravura não vulgar, foi successívamente promovido
« aos postos até ao de brigadeiro, e condecorado com as medalhas
« de distincção que se concederam aos bravos.
« Em 1817 achava-se nesta corte, e tinha-se consorciado com D.
« Xepherina, filha tio então visconde do Rio Secco, sendo condeco--
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,< *ado com as commcndas de S. Bento d'Aviz, Conceição cia Viíl*
« Viçosa e Torre Espada.
« El-rei o senhor D. Jo5o VI o nomeou commandanle da expedi*
« cão destinada a Pernambuco com a patente de marechal de campo^
« e a de governador e capitâo-general da ditn província, logo que
« fosse restaurada. Nessa cpocha teria o general quando muito 30
« annos.
« Era de estatura acima de mcdiuna, corpo bem fornido, peito
« largo, sem ser gordo, e os músculos desenvolvidos, annuneiando
« forca physica e agilidade nos movimentos. Cor morena ; falto de
« cabello, que eram grisalhos, testa larga e saliente ; angulo facial
« quasi rccto ; olhos grandes, e vista penetrante ; nariz aquillino,
« e boca rasgada. Era desembaraçado : montava bem a cavallo. —
« Traduzia e fallava bem as línguas franccza, ingleza ehespanhola ;
« e comquanto não tivesse freqüentado as escolas militares não só
« se achava bem instruído na tactica e evoluções militares, mas era
« capaz de dirigir qualquer fortificação de campanha.
« Era accessivel ao tracto, generoso e franco : fácil cm dar e em« prestar dinheiro e jamais pedia o seu embolso; mas também não
« pagava as dividas que contrahia em quaesqucr compras, se lhe não
« advertiam , ou lembravam. Tinha acccssos de cólera c se não
« havia quem o advertisse, obrava mal, do que logo se arrependia.
« Ouvia com docilidade os conselhos, e uma vez formada a sua re« solução não prescindia d'ella. Nem sempre porém era bem acon« selhado pelos que abusavam da sua confiança e que muitas vezes
« o com promcttcram.
« Eram estas as principaes qualidades do general Luiz do Rego
« Rarreto. »
(17) Informou-nos pessoa fidedigna que Uypolito José da Costa, ro
daclor do Condo Jirasüiense, devia infinitos obséquios á el-rei DJoão VI, que lhe mandava dar uma pensão, com que vivendo folgadamente em paiz 'estrangeiro, grande serviço prestava a seu pai/,
pela liberdade com que advogava á sua causa.
(18) « O abaixo assignado (dizia o ministro dos negócios cstran« geiros) roga ao Sr.conde de Palmella, haja de certificar ao seu go« vcrno de mie S. A. R. está convencido, que^tiido o que o consu

14
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britânico obrou naquelle caso foi meio afiei Io d'um zelo mal ealendido, para proteger a legitima propriedade e commercio dos
vassallos de S. M., e que por nenhuma fôrma fora em razão de
ser afeiçoado aos insurgentes, ou de li-1 ni:i vontade ao governo
de S. M. V., o que amplamente se prova , pela sua corrcspondencia official. » ('Vide Correio Jtrasil. vol X I X j .

(W) Preferimos a asscrcão do Sr. Varnhagon á do Sr. Moniz !a\ares quanto ao com mandante d'essa esquadrilha. Diz o primeiro :
« O conhecido piloto c hydrographo fluminense José Fernandes
« Portugal, que entlo estava em Pernambuco, foi feito intendente
« da marinha com o posto de major. » (Uisl. Ger. do lir. tom. 11.
« Sec. LIVÀ
K
«
«
«
«
«
«
«

Affirma o segundo; « que havia em Pernambuco tanta caresliá
ííofficiaes de marinha, que nem ao menos se encontrava um experto marujo ao qual se podesse confiar o commando . .
Em tal conjunctura viu-se obrigado o governo a
eleger commaiidante da pequena (Vota um homem q u e tr.ivu
passado toda a sua vida nos trabalhos d'agricultura; era esta u
coronel de milícias Luiz Francisco de Paula Cavalcante, que
acceitou o emprego, mas não teve occasião de realisar a confiança
manifestada. » (Hist. da Rev. Pern. cap. X pag. 174).

(20) Communicando ao marechal Cogominho as concessões que
fizera aos pernambucanos, diz-lhe:
«
«
n
«
»
«
K
n
«

« Illm. f r. — Tenho de pôr ria presença de V. S. á bfin do serviço
de S. Magestadc, se assim lhe parecer justo o qu-; eu tenho respondido aos governos do Recife, em data do 18 do corrente, e ao
governador das armas em dat t de 19, e á vista das suas propostas, V. S. determinará o que lha convier, devendo eu participar
á V. S. que é do meu parecer que V. S. se aproxime do Recife,
quando j u l g a r estar em actuaes eircumstancias. — üeos Guarde
a V. S. A' bordo da fragata Tkelis defronte da Pernambuco 19 de
Maio de 1817. Illm. Sr. Joaquim de Mello Leite Cogominho. -~
Rodrigo José Ferreira Lobo. - Chefe e Commandante. »

(21) Devemos á obsequiosidadc do Sr. Dr. A. J. de Mello Moraes
h communicação d'cste valioso documento de que bastante nos u t i l i samos para a confecção d'este trabalho.
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Documento \\. 4.
Illm. Exm. Sr.—Foi V. Ex. sorvido determinar que sobro
a infame rebellião do Pernambuco, quizosse eu propor as
minhas idéas acerca de se regular uma alçada que dignamente
só encarregasse de julgar os réos.
Estando eu nas circumstancias de entender bem as razões
porque os chefes militares da força quo havia naquella capitania, e que apoiou a contra revolução, que o povo delia fez
logo quo conheceu o apoio, que lhe dava seu legitimo e natural senhor e soberano, foram mandando os réos, que se
prendiam, para as prisões da Bahia, assim corno outras razões, que concorrem o coadjuvam para naquella relação se
•dever julgar sobre este negocio, V. Ex. me desculpará se me
apartar das regras ordinárias da jurisprudência criminal que
•exigem que o castigo se imponha na terra em que se fez o
delicio, e quo ali mesmo se faça o exemplo.
Esta era sem duvida a marcha que este negocio devia ter, e
a alçada ali devia tirar a devassa, que naquella capitania
principalmente deve agora abrir, e que é a única que pôde
marcar os verdadeiros e principaes adores dessa sobre todas
a mais escandalosa rebellião ; investigar os conselhos e conventiculos em que ella se organisou, os particulares fins, que
tinha por objocto, e apontar todos os que para ella deram
conselho, ajuda, favor, o tomaram partido, e ainda os que
annuiraiu depois, ligando-se por juramentos aos chamados
patriotas, tomando serviço e emprego com elles, abandonando
a vassallagem e fidelidade devida a El-Rei Nosso Senhor, e
por fim indicar os grãos de culpa e imputacão que tocar a
cada indivíduo.
Ha porém (quanto a mim) razões altendiveis para que a
alçada fique na Bahia onde já estão os réos conhecidos por
principaes, e por isso é o meu voto que ali se vá installar com
iodo o apparato judicial a mesma alçada, chamando a si as devassas que se abriram nessa capital e na Bahia, e a devassa
quo ainda deve abrir-se, o que será a principal em Pernambuco, que basta que seja polo novo ouvidor que para o Recife está nomeado, devendo elle partir já, sem esperar por
cartas, e com carta de câmara para se lhe dar posse, tomando
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para escrivão delia o juiz do fora lambem novamente nomeado,
chamando a si a quo consta só tom ali aberto depois da sua
restauração para se cassar, e ficar de nenhum effeilo, por isso
que consta ser tirada pelo antigo ouvidor do Recife Francisco
AíTonso, que não sei como o admitliram, lendo ei lê serviço
com o governo revolucionário pelo que se i n t i t u l a v a , o
sendo um magistrado que, com a câmara, nem sem ella, se
animou a interpor sua preponderância a favor da soherania por um protesto por qualquer meio, ainda que depois
pela força servisse e cedesse, e que só por isso devia ser
logo que entrou o legitimo governador, deposto e preso para
passar por uma justificação. Esta devassa pois, seacha tirada
por elle, é a quo se deve cassar, e outra de novo se deve ali
principiar, tirada pelo novo ouvidor que deve vir para o
conhecimento da alçada.
A organisaçãoda alçada, regulando-me pelas que apresenta
a nossa historia, deve fazer-se com um presidente muito
autoiisado e pessoa graduada, nos últimos tempos lirada, ou
posta já nos tribunaes.
Se nessa se quizer guardar essa ordem, pois não vejo razão
para quo se não guarde, antes ella é no meu entender
a de objecto mais importante, e cujo castigo deve marcar na
lembrança dos vindouros «ma época sempre lembrada, deve
o juiz presidente tirar-se da mesa do paço ou do conselho da
fazenda. Por meu voto seria o desembargador do paço Bernardo Teixeira, e seus adjuntos os desembargadores Pedro Alves
e José Albfino Fragoso, ministros hábeis, e muito inteiros.com
os extravagantes João Osório, e Sebastião L. Tinoco, e dos da
Bahia devem entrar os desembargadores Henrique de Mello,
José Marques da Cosia e Manoel José Baptista Filgueiras, dos
quaes um será o escrivão, ou já nomeadamente ou deixandose a escolha do presidente, e para os desempates se poderia
na Bahia lançar mão do desembargador Ozorio, que ahi ha,
do Peíra, que são os de que tenho mais avantajadas idéas, o
que vejo ali sem relações, servindo do procurador da coroa,
o que servir neste emprego na mesma relação.
Como na frase dos revoltosos de Pernambuco, elles affirmavam ler ali homens, que serviam nos seus sentimentos, ó
preciso fugir de quaesquer ainda que muito hábeis sejam;
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(}(í quem haja nolicia que já fosse havido no conceito do publico por entrada em Maçoneria, d'onde isto quanto a mim
nasceu, c que possam ter ali na terra mais relações com famílias e pessoas a quarn desejem perdoar. Todos os que servem se devem acreditar por muito inteiros, mas não é preciso todavia crer de leve, nem esperar milagres do coração
humano, sempre sujeito a inclinações, que nunca vão bom
com a livro administração da justiça. A escolha desta alçada
tem muita delicadeza; porque ainda que segundo os sentimentos do meu coração eu procuro fugir de tudo o que possa
lembrar o espirito de partido por pátria e ligações dos juizes
com o território; devo todavia dizer, pelo amor que tenho a
pessoa de El-Rei que não convém que o povo penetre que se
fugiu de propósito de só lembrar um só que fosse natural
deste reino, estando já unido ao de Portugal e Algarves;
desmentindo-se pelo facto, a mesma união que existe de direito, e dando assim exemplo a discursos nos periódicos, que
possam inocular nos corações principio de desgosto, e resentimento: matéria que pôde ter conseqüências no futuro, e
do que se podem tirar conclusões supposto sejam pouco
(jxactas, serão do eterno desgosto ern indivíduos e famílias;
o quo lembro a V. Es, para pensar nellas com a sua conhecida penetração, e para guardar aquclla polilica que pôde ser
compatível no caso, e corn o estado das cousas presentes.
Ürganisada quo seja esta alçada por carta regia, que se
deve communicar ao governador daquella relação, onde ella
se vai erigir, deve levar instrucções particulares sobre os róos
que dy\em padecer a pena ultima, que indefectivelmente
devem ser não s j os que appareceram no governo chamado
provisório como chefes, o conselheiros delle, e os que retiraram dali o governo legitimo e arvoraram novos estandartes;
mas todos os quo ainda a principio não apparocôram e occultamente machiuaram, o que appareceu e o que não apparecéu;
os que se empregaram interiormente na sedição da tropa, e a
liüham a seu partido, ou sejam seculares, ou clérigos, ou
cavalleiros. Deveio mais ser degradados do seu caracter e
ordens, e deve proceder-se com toda a formalidade de direito,
indo para isso aulorisadus os juízos: e como o escândalo
dado pólos ecclesiasticos seculares e regulares, haja do agpa-
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recer em toda a escala rio processo, assim como já lem apparecido nas relações, não se faca diíferença de reserva para
elles ou para outros: passe tudo a mesma ficira, preparandose de antemão as formulas, e solemnidades de direito.
Fora dos réos, que se graduarem principaes, poupe-se a
pena de sangue a todos os mais, depois de passarem por
todos os sustos do apparato judicial, munida a alçada de direitos ou cartas regias occultas, que só devam apparocer em
tempo próprio, como se fez aqui com a alçada que julgou
o caso das Minas, e por degrcdos perpétuos elles, e outros
temporários para nunca voltarem a aquelia desgraçada província, se espalhem por esses territórios e desertos d'Africa c
Ásia a chorarem o seu delicio, resplandecendo assim a justiça
e a piedade de El-Rei, que certamente hade preferir esta medida, a de uma carnagem aliás bem merecida neste horroroso
caso.
Os autos findos devem vir a guardar-se na secretaria de
estado, ficando sendo juiz das questões que houverem sobre
os bens confiscados o da coroa da corte, e executor em Pernambuco para apprehensão delles, e sua venda o da ouvidoria do Recife.
Eis aqui tudo quanto me occorrc, deixando isto mesmo
sujeito á correcção de V. Ex.
Deos guarde a V. Ex. Rio 6 de Julho de 1817. — Tllm. e
Exm. Sr. Thomaz Antônio de Villanova Portugal. — Paulo
Fernandes Vianna.

paço Bernardo Teixeira Coulinho Alves de Carvalho ; para
escrivão da mesma alçada, o desembargador da casa da supplicação João Osório deCastro Sousa Falcão; para jui/es adjuntos,
o desembargador dos aggravos da casa da supplicação, Pedro
Alves Diniz ; o desembargador dos aggravos da mesma casa,
josé Albano Fragoso ; o desembargador da mesma casa,
Sebastião Luiz Tinoco da Silva; o desembargador ouvidor
geral do crime da relação da Bahia, Henrique de Mello de
Vilhena ; o desembargador da mesma relação da Bahia, Luiz
Manoel de Moura Cabral. Para impedimentos e empates, o
desembargador da casa da supplicação, Antônio tiarcez Tinto
Madureira; o desembargador da relação da Bahia, Manoel
José Baptista Filgueiras ; para procurador da coroa, o desembargador da casa da supplicação, Antônio Josó de Miranda e
Horta.
V. Magestade porém, avista de tu cio determinará o que
for servido. — Rio de Janeiro 19 de Abril, de 1817.—José de
Oliveira Pinto Botelho e Mosqueira.

(23). JDocuuieuto u. 5.
Senhor. — Cumprindo a real ordem de V. Magestade
acerca dos ministros, que me parecem mais adequados para
a alçada, que V. Mageslade se dignará mandar á villa do
Recite para devassar e sentenciar os réos, que forem compreherididos na infame insurreição acontecida infelizmente
uaquella capitania em 6 de Março próximo passado, segundo
o plano que em cumprimento de outra ordem deV. Magestade,
tive a honra de apresentar a V. Mageslade em 14 do corrente
mez de Abril; vou lembrar a V. Magestade os ministros
seguintes; Para presidente da alçada o desembargador do

(34).

Documentos «s. G, 9 o S.

Illrn. cRevm. Sr. — Eslimo que passasse bem n noite. Eu
não dormi muito, pelo cuidado, que me mereceu o caso: li,
c meditei ainda mais, e o resultado foi o papel incluso, que
eu certamente faria se fosse bispo de Pernambuco. Queira
moslral-o ; fi senão prestar para nada, que se queime. Deste
seu amigo velho — O Dispo Capellão-mòr.

Dom Fulano etc. bispo do Pernambuco etc. Ao I l l m . e
Rovm. Cabido sede vacante da cidade da Baliia saúde c Paz
rm
Nosso Senhor, por seus justos e terríveis
iuizos para castigo de nossos peccados, que na conspiração
I P nSuco contra os sagrados direitos, e inviolável soberania de El-Rei Nosso Senhor, fossem . comprohendidos alguns
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desgraçados sacerdotes seculares c regularos nossos sub-Jilos; l
e sendo este execrando altentado já publico c notório porá
ioda a parto com escândalo de todos os fieis catholieos, inde- f
levei macula do nosso clero, digna de ser chorada com muitas
lagrimas, attentado inaudito na historia portugueza, o que
não pôde deixar de forçar a clemência de S. Magestado para
que faça os devidos sacrifícios de justiça que exigem as leis
divinas e humanas, para salvação de seu povo e socego do
estado; nós que não pretendemos, riem levemente nos lembramos de contrastar o império e o direito da espada, que
Üeos mesmo pôz nas mãos do mais justo dos soberanos, de
quem nos gloriamos de ser ornais humilde e fiel de seus
vassallos, ruas desejando cumprir com o dever de nosso
olficio pastoral, posto que nas mais lamentáveis circumstancias,
que se podiam offcreeer, para sustentar a immunidade ecclesiastica, e salvar ao menos o sagrado caracter daquelles indivíduos , que se fizera/n indignos delle , e conciliando as.
disposições de direito canonico e civil do melhor modo, que
nos é_possivel nas apertadas e extraordinárias drcumslancias
do tempo, c do lugar; havemos resolvido commetter. como
pela presente nossa carta cornmettcmos nossas vezes, e delegamos nossa autoridade ordinária, e corno delegado da sé
apostólica, nas seis dignidades e conegos. rnais antigos desse
lllm. oRcvm. cabido metropolitano, para que em nosso nome
procedam ao aclo da solemne deposição, real e actual degradação de todos os infelizes sacerdotes, ou clérigos de ordens
sacras, que na mesma cidade da Bahia forem convencidos
pelas competentes autoridades constituídas, de terem entrado
na dita conspiração, para serem entregues ao braço secular; e
soffrerem as penas que merecerem. Pião podemos deixar de
suppôr a todos os membros do mesmo cabido animados do verdadeiro espirito ecclesiasticojmas também não podemos deixar
de lhes lembrar e rogar.como bispo e interprete dos pios sentimentos da Santa Igreja; que,feitaacercmonia nas portas da
cathedral, da maneira que prescreve o pontificai romano, e
omittida a publicação da sentença, que não tem lugar no présente caso, não omitiam de modo nenhum a deprecação, e a
humilde supplica ao magistrado secular —- domine judcxqüc
vem no mesmo pontificai. Dada, e passada etc. e sellada ele,
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Tratei hontem com o Sr. bispo cnpellão-mór a questão d.1»
degradação; e achou-se adiííiculdade que eu suppunha; c a l e
por isto se faz horroroso, que os ecclesiasticos se mettessom
nessas cousas: mas é o espirito vertiginoso do século! Deixadas as questões; parece que o juiz secular não deve proceder a sentença condemnatoria de effusão do sangue, ou
capital, ao menos á sua execução sem proceder a degradação
pelo prelado ecclesiasiico: o que se determina até com o
exemplo dos militares, que sendo julgados por juiz paizano,
são privados das honras, e insígnias militares primeiro, quo
sorffam pena civil.Mas parecia-me que não basta só autoridade
ordinária do ministro secular, e que é necessário que o soberano, como rei e senhoroconstil.ua em autoridade deconhecer,
julgar, e impor penas capitães, e de effusão de sangue áquelles
ecclesiasticos ainda que sejam presbyteros, que se acharem
réos de conspiração, ou rebellião; e de as fazer executar nos
réos, procedendo a degradação canonica: c talvez fosse muito
próprio dizer no diploma, que as circurnstancias, a atrocidade
do facto, o exemplo necessário na punição dos réos (de quem
se deveria esperar o bom exemplo) exige a execução sem
demora. Lembra-me isto, suppondo que assim cohonestava
mais a execução, acautelando tanto a jurisdiccão real circo
sacra, que hoje se defende em muita extensão, como a exigência (segundo muito boa nota) do se recorrer a sé apostólica para serem julgados os réos, com a pena competente ; o
que succedeu no tempo do senhor D. José, não se chegando
a proceder contra os ecelesiaslicos de que se tratava, e no
tempo do senhor D. João 4.° que mandou que por aquella
vez se tratasse o negocio no juizo ecclesiaslko salva a autoridade real: se bem me lembro dos factos, e que não pude
veriBcar.
Havendo de fazer-se a degradação, deve declarar-se por
uma sentença ou pelo próprio bispo ou pelo seu vigário, o
devo pnssar-se á degradação actual: despindo-se os ecclesiasticos de suas vestes próprias das ordens, na fôrma do pontificai, no qual vem a formula da sentença da degradação ; e as
suas cerornnnias todas. Deve porém mudar-se na sentença o
15
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juizccdesiasticoéque lem instruído o processo. A degradação!
actual deve ser feila pelo próprio bispo ou por outro bispo por
. delegação do próprio : é do concilio, e assim se explicam as'
constituições de Lisboa, do Porto etc, dizendo que não se <
fazendo assim o acto é nullo. Com tudo supposto que o bispo'
próprio não está presente no lugar das sentenças nem é seu,;
território, nem pôde delegar para esse, pois que agora o não
ha; e porque se pôde dar caso que o simples prelado pôde
fazer a degradação validamente, e a natureza da causa, e pelas
circumstaneias, não havendo bispo que a faça, exigem antes
que se corametta ao simples presbytero, do que deixe de se
execular; o que talvez deva fazer-se, poder ser, o recommendar-S9 ou insinuar-se ao senhor bispo do Pernambuco, como
próprios dos réos e ainda dos regulares: que como se dom,
ou possam dar réos do pena ultima ou de effusão de sangue,
pelo atroz crime da rebellião, e as circumslancias exijam o
serem processadas sem delongas, e em attcnção ao decoro da
ordem e jerarchia «eclesiástica elle bispo declare degradados
das ordens e benefícios etc. os que forem convencidos ou j u l gados réos, e se lhes deva impor a pena da lei; e comrnettaao
doão ou governador do bispado da Bahia que com assistência
dedous ou mais ecclesiasticos presbyteros constituídos ern algumas dignidades da mesma só, ou das cadeiras do magistral,
ou doutorai, que hajam de degradar solemnernente, segundo
oritoecdesiaslíco aos taes réos, fazer osautos competentes etc.
E é n a t u i a l que deva expedir-se insinuação, ou recommendação para que se cumpra a commissão do bispo. Erri
tal caso ello ha do dal-a na fôrma que for insinuada, e ha do -j
cumprir-se: e parece que tudo assim ficará sanado. E1 preciso
advertir quo não bastará se ordenar que o bispo com metia a •
fazer-se a degradação na fónra do pontilkal, ainda que nello <
ache a sentença declaratoria que precede a acção ; para que
ó delegado assim o declare, porque nesta se fciz menção,
como disse que o bispo ou juiz ecclesiastico é quem julga o
roo; e por conseqüência, o entrega ao juiz secular que assiste
ao auto: e no caso em que citamos ojuiz secular é quem julga:
oxprimindo-sc declaradamente a insinuação como vai notado,
o bispo ha do passar assim a commissão.

- 115 —

« Eis aqui a formula do pontificai — o ecclesiastico que
deve ser degradado, ou exautorado, é vestido dessas vesticluras, e posto na prcsensa do bispo — diz este — :
« In nominePatris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.—Quia
nos N., — D e i ei Aposlolicao sedis gratià Episcopus N. per
viam accusationis, vel, denuntiationis, aut, inquisitionis cognoscentes, de crimine N. contra N. Presbytemm.Diaconum,
vel Subdiaconum, seu, Clericum propter ipsius confessionem, vel legitimas probationes, evidenter invenimus eum
ipsum crimôn commisisse, quod cüm non solüm grande,
sed eliara damnabile, et damnosum sil, adeò enorme, quod
exinde non tantu.ni divina majestas offensa, sed et universa
civilas commota est, et ob hoc indignus officio, et beneficio
ecclesiastico sit redditus, idcircò nos auctoritate Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus sancli, et nostra, ipsum
omni hujusrnodi officio, et beneficio ecclesiastico senteritialiter perpetuo privamusin his scriptis, ipsurnque abillis verbo
doponimus, et pronuntiamus realiter et actualiter secundam
tradihonem Canonumdeponendum, etdegradandum. — Segue-se o tirar-se-lhe as vestes da ordem, rasparem-se as
mãos: tirar-se-lhe a tonsura, etc., usando-so de cortas formulas; e depois diz o bispo: — Pronuntiamus, ut huric exutum
omni ordini ac privilegio clericali, cúria scecularis i ri suum forurn recipiat degradatum.—Segue-se a rogaliva entregando-se
o réo aojuiz secular: Domine iudex: rogamus vos cum omni
affectu, quo possumus ut amore Dei, pietatis, et misericórdia)
intuitu.et nostrorum interventu precaminum, miserrimo huic
nullum mortis vel mutilationis periculum inferatis.
Os autores fazem menção que em França não se pratica a
degradação; e ha um texto pelo qual o réo de taes enormes
crimes se suppõe degradado: porém omesmoVan Espcn, que
faz menção disto, e não morreu certamente de escrúpulos, diz
que nunca vira sem a degradação, impor-se sentença de sangue aos ecclesiasticos, e que em Franca se praticava no século
17. O senhor bispo capellão-mór ficou muito satisfeito de se
tratar, e querer fazer nos termos legítimos estas cousas, o que
em si são tão dolorosas: pediu isto mesmo; e para se evitar
escândalo que havia dos facíos já praticados, com receios de
que se continuassem assim.

- 116 -

(2o) Documento n. 9.
Podendo acontecer que alguns réos, que se acharem incursos nas penas do horroroso attentado da rebellião de
Pernambuco, sejam cavalleiros professos ern alguma das ordens militares e não devendo estes pelos previlegios da ordem
do que só fizeram indignos, ou por qualquer outro pretexto
evadír-se da severidade com que merecerem ser punidos.
Tenho autorisado, como governador e perpetuo administrador das mencionadas ordens, aos juizes da alçada que
ham de conhecer daquello crime, para expulsarem da ordem
em que forem professos, aquelles cavalleiros que se acharem
réos de tão enorme delicio, havendo-os como taes expulsos,
exautorados, privados de todas as honras, previlegios , e
ianda acçôes que pela respectiva ordem lhes compelissem ou
podessem vir a ter, e relaxados á justiça secular para o com*
peiente castigo. E ordeno a mesada consciência e ordens que
faca riscar e averbar todos e quansquer assentos que tiverem
semelhantes réos na ordem em que forem professos, para que
ale se extingua a memória de haverem sido cavaüeiros delia.
A mesma mesa assim o tenha entendido e faça executar»
Palácio do Rio de Janeiro em 8 de Agosto de 1817.

(26). Hocnmento »»• 4O.
Bernardo Teixeira Alves de Carvalho, do meu conselho :
Amigo: Eu EÍ-Rei vos envio muito saudar. Sendo-me
presente o horrível attentado contra a minha real soberania,
o suprema autoridade, que uns malévolos, indignos do nome
portuguez, habitantes da província de Pernambuco, depois
de corromperem com execrável maldade a outros perversos,
se atreveram a commelter no dia 6 de Março do corrente
anno, fazendo uma Rebellião; e lendo atemorisado o povo
com assassinatos, e conduzindo a tropa ainda incertos dos
seus projectos , surprehenderam as autoridades por mim
estabelecidas, e se apoderaram da administração publica, passando á erigir um monstruoso governo, procurando propagar
a rebellião por quasi toda aquella província e pelas conflnantes
da Paralryba, Rio-Grande e Alagoas; levantando tropas, e
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senhor natural ahi tinha para a segurança interior dos mesmos
povos, e contra as que acudiram a rebater a tão celerarlo
acontecimento. E devendo eu fazer castigar com a severidade
das leis a crimes tão enormds, e nunca vistos entre os meus
vassallos. Fui servido nomear-vos, e aos dr. e " Antônio José de
Miranda, como adjunto o dr. João Ozorio Castro Sousa Falcão
co-mo escrivão, e o dr. José Caetano Paiva Pereira como escrivão assistente, para que vós como juiz passeis á villa do Recife de Pernambuco, aonde chamando a vós as devassas que
ahi se tiverem já tirado, e nas outras terras conveziuhas até
o Ceará; e os processos e sentenças que já houver, ainda que
por elles já se tenha procedido a execução de penas: procedaes a tirar nova devassa, sem necessidade de certo 4em pó
ou numero de testemunhas, e leudo-a concluído, e presos
os réos que se acharem presentes o citados por editos os
ausentes e os herdeiros dos fallecidos ou executados; passareis á cidade da Bahia, aonde chamareis lambem a vós as
reais, devassas, e processos que ahi houver; e renovando as
deügencias e perguntas que forem necessárias ao conhecimento da verdade, sentenciareis summanamerile em relação
os réos que nos sobreditos horrorosos delidos forem culpados.
Havendo por supprida qualquer fulta de formalidade, e por
sanadas quaesquer nuüidades jurídicas, positivas, pessoaes ou
territoriaes, de direito ou dos costumes da nação que possa
haver nas ditas devassas ou processos; attendendo somente
ás provas conforme o direito natural, e impondo as penas cm
toda a extensão das leis, como se lodosos réos do novo fossem
julgados. Sendo vós o relator, e sendo adjunto o desembargador da casa da supplicação Antônio José de Miranda e
os mais ministros que o governador e capilão-general nomear
e vós lhe propozerdes ou sejam desembargadores que sirvam
na relação da Bahia, ou quaesquer outros ministros de qualquer graduação daquella província, ou das outras do reino,
os quaes sendo por vós requeridos, o governador os fará
convocar na conformidade de ordens que lhe mando expedir.
E dos réos que houver ecclesiasticos, ou sejam regulares ou
seculares, vós maudareis separar as culpas, para em acto
separado serem sentenciados por vós com os adjuntos, como
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for justiça: por lhes não pertencer previlegio algum do
isenção nos crimes exceplos dos quaes o de lesa-Magestade é
o maior e o mais horroroso. Com declaração porém que antes
da execução da sentença, exigireis a degradação na conformidade do costume do reino. E q u a n l ) aos réos que forem
das ordens militares, vós na mesma sentença os podereis
degradar e expulsar dellas, pois a vós e aos mais adjuntos
commetto essa jurisdieção, como mando participar á mesa
da consciência e ordens. Havendo outro sim entre os réos,
outros que nem foram dos chefes e cabeças da rebellião. nem
commetteram assassinatos, nem commandaram as tropas rebeladas que pegaram em armas, nem constituíram o conselho
e governo revolucionário, nem dos que o fomentaram, proclamaram,, ou procuraram propagar, ou sustentaram e nelle perseveraram até serem rendidos pela força armada; porem que
consentiram por terror, cederam a força, ou semelhantes;
á respeito destes ordeno que as sentenças contra elles proferidas se remetiam á minha real presença, suspendendo-se
entretanto a execução dellas, e ficando os réos em segurança
até eu determinar o que for servido. E a respeito daquelles
que tiverem sido solicitados naquella ou em outra província,
e que comtudo não tomaram parte activa, vós também separareis as culpas e devassarecis separadamente, e as averiguações que á respeito delles se fizerem, antes de sentença a
reiuettereis em segredo á minha real presença. Servirão de
escrivão, e de escrivão adjunto os ministros que vão por
mim nomeados; e para vos auxiliardes na proposição de tão
volumosos processos podereis valer-vos de qualquer de vossos
adjuntos que para esse fim nomeardes,
Para os casos de empate, ou para qualquer outro incidente
de nomeação de juizes, ou de com missão ainda especial e
immediatamente emanada da minha real pessoa, e também
nos casos de impedimento ou falta de escrivão ou escrivães, o
governador com o vosso parecer nomeará os que forem mais
idôneos, ou da relação da Bahia ou d'untre os magistrados
de maior ou menor graduação que me servem ou tem servido em qualquer lugar do reino do Brasil. E para os casos
de empate, o voto do governador deverá ter lugar, o será
igualmente decisivo: achando-se porém clle impedido, ocha^i-
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cheller da relação o substituirá, e o seu voto terá a mesma
força e qualidade.
Sendo necessário expedir ordens a qualquer das províncias
ou mandarem-se a ellas outros ministros incumbidos de comtnissões particulares, ou para conhecerem, inquirirem ou
devassarem sobre objectns relativos a esta commissão, ou
para outras quausquer diligencias de diversa natureza do meu
real serviço: ordeno que em todos o cada um dos referidos
casos procedendo vós sempre de accordo com o governador
expedireis todas as ordens que vos parecer convenientes,
encarregando o governador de as auxiliar como lhe determino
em carta que a este fim lhe vai dirigida. E principiando vós a
devassa, ficarão cessando quaesquer outras commissões á
este respeito: a excepção somente da que determinei no districto da relação do Rio de Janeiro. No caso do vosso impedimento vos substituirá o desembargador dos aggravos vosso
adjunto; e no de ambos qualquer que elle seja, o mesmo
governador provera como lhe lenho ordenado. E isto sern
embargo de quaesquer leis, disposições de direito, privilégios, ordens ou costumes e estylos em contrario que todos
hei por derrogados por esta vez somente, ficando aliás sempre em seu vigor. Escripta no Hio do Janeiro aos
de Julho
de 1817.

(27).

!9«cmucfii<is) MS. 14 e 18..

Conde dos arcos&c.— Tendo determinado pela carta regia
d e . . . de
do corrente anno, que vos envio por cópia,
mandar em commissão a Pernambuco, e passarem depois a
essa cidade ao desembargador
e aos desembargadores F. F. e F. para ali devassarefu, e depois nessa relação
sentenciarem os réos do horroroso crime de rebellião
ali commetticlo: Vos ordeno que na conformidade do que
nolla determino executeis, pela parte que vos toca, todas as
determinações nellas declaradas. E vos autoriso para as nomeações que pela mesma carta regia se prescrevem; declarando-vos que no caso de impediííienlo de um ou mais dos
nomeados, em razão da viagem, ou por ausência, moléstia
ou qualquer outro embaraço, nomeareis dos sobreditos aos
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que se acharem promptos para juiz o para escrivão, c parati
adjunlos e escrivão assistente a outros quaesquer como fui"
servido ordenar; podendo passar para juiz o desembargador
João Ozorio de Castro Falcão em tal caso, e outro passar a
escrivão. Deverão ser julgados os réos em mesa grande dessa
relação: nos dias que vós concordardes com o juiz da commissão, para não embaraçar o despacho do ordinário. Será a
precedência pelos títulos do conselho, seguindo-se os desembargadores da supplicação, os que forem nomeados para
adjuntos e para as rondas; e todos os mais desembargadores
que poderão ser presentes, estarão nos seus lugares. Mandareis dar aposentadorias aos sobreditos ministros, e os salários que devem vencer, e as mais despezas do processo vós
as mandareis satisfazer pela minha roal fazenda, que depois
as cobrará pelos bens dos réos que forem condemnados. E
além do dia em que se lindar a deligencia nessa relação lhes
mandareis contar mais trinta dias de salários, pelo tempo em
que poderão chegar a esta corte. E para ella mandareis rernetler a cópia dos autos principaes ; e os autos dos seqüestres e
confiscos passarão para o juízo da coroa dessa relação aonde
ficarão continuando. E vos autoriso outrosim para dar quaesquer providencias, que necessárias forem ; e fazer decidir pelos
mesmos juizes quaesquer incidentes que occorrerem, para
que não tenha estorvos esta deligencia, e se conclua com a
brevidade que convém. O que me pareceu participar-vos para
vossa intelligencia.
Escrita etc.
Luiz do Rego Barreto, governador e capitão-general da capitania de Pernambuco. — Amigo. — Eu el-rei vos envio
muito saudar. Pela minha carta regia da data desta mando
em alçada a essa viliado Recife os doutores Bernardo Teixeira
Goutinho .\lvares de Carvalho, Antônio José de Miranda, João
Ozorio Castro Sousa Falcão e José Caetano de Paiva Pereira
para servirem, como juiz o doutor Bernardo Teixeira Goutinho Álvares de Carvalho, como adjunto o doutor Antônio
José de Miranda, como escrivão o d . . . Doterrninando-Ihes
que façam não só.avocar. as devassas que se tiveram já tirado

ahi e nas outras terras convisinhas até o Ceará sobre a abominável rebellião praticada nessa capitania no dia 6 de Março
passado, mas também os processos e sentenças que hou\er ao
mesmo respeito, ainda que por ellas já se tenha procedido a
execução de penas, e que tirando nova devassa sem limitação
de tempo ou de numero de testemunhas, logo que a tenham
concluído e se achem presos os réos que estiverem presentes,
e citados por editos os ausentes e os herdeiros dos fallecidos
ou executados, passem á cidade da Bahia, aonde chamando
também a si as mais devassas e pracessos que ahi houver, e
renovando as deligencias e perguntas que forem necessárias
para o conhecimento da verdade, sentenciarão summariamente em relação, na forma das faculdades que lhes tenho
concedido na mesma carta regia, os réos que no sobredito
horroroso delicio e nos mais que o accompanharam e foram
delle conseqüentes, se acharem culpados. O que rne pareceu
participar-vos para que lhes presteis todo o auxilio que vos
for requerido a bem desta importante deligencia.
Escrita etc.
(28) Lemos, não nos recordamos onde, que durante a guerra civil
na Hespanha entre os partidários de D. Isabel 11 e seu tio D. Carlos,
um dos generacs d'este ultimo mandava fusilar os transfugas para
que depois se lhes fizesse o processo!
(29) Manuscriplo do Sr. Dr. Mello Moraes pag. li.
(30).

us. 13, 14, 15 e ICí»

Cópia. — Illm. e Exm. Sr. — O official encarregado do
embarque dos presos que estam no hospital militar me acaba
de apresentar a representação feita pela junta do mesmo hospital a respeito de quatro dos presos d'estado que julgam ter
perigo de vida pelo facto de embarcarem. Queira V. Ex. dizer-me officialmenle (pois que eu me não quero fazer responsável cfaquellas vidas) se apezar do perigo decidido de vida,
em que os ditos presos se acham, exige que elles embarquem.
Deos guarde a V. Ex. muitos annos. Recife 30 de Setembro
de 1818.—Illm. e Exm. Sr. Bernardo Teixeira Coutinho
Alves de Carvalho.—Luiz do Rego Bar reto.—Está conforme,
Francisco José de Sousa Soares de Andréa.
10

Illm. o Exrn. Sr. — Tenho a honra de informar a V. Ex.
que a junta medico-cirúrgica do hospital real militar me representa que os presos d'eslado abaixo mencionados se acham
em estado de não poderem embarcar actualmente, sem manifesto perigo de vida. O que V. Ex. melhor verá da participação inclusa.
Espero as ulteriores ordens de V. Ex. para cumpril-as
como devo.
Deos guarde a V. Ex. Hospital militar 30 de Setembro de
1818. — I l l m . e Esm. Sr. Luiz do Rego Barreto, governador
e capitão general desla capitania. — Alexandre Telles de Menezes, capitão com exercício de ajudante-general.
Presos que não podem embarcar.
O brigadeiro, José Peres Campeio.
O coronel, João Ribeiro Pessoa de Lacerda.
O soldado, José Vidal da Silva.
O paizano, Lourenço Mendes.

O Sr. aílicial encarregado daconducção dos presos de estado
quererá, por bem do real serviço, representar ao Illm. Sr.
desembargador presidente da alçada, que os presos José Peres
Campeio, João Ribeiro Pessoa, Lourenço Mendes e José
Vidal da Silva, se acham ern estado de não poderem embarcar actualmente sem manifesto perigo de vida, em razão de
se achar o primeiro em extremo abatimento de forças, soffrendo febre, e dores nephrilicas com suppressões cTourina; o segundo, uma dysenteria com febre que dura á muitos dias, e
o tem lançado em extrema debilidade; e demais paralytico
de qma perna, que se acha chagada por causa de cáusticos :
O terceiro, urna hydropesia geral, atranguria, cegueira, e
impossibilidade obsoluia de mover-se, e o quarto, dysenteria com febre, dores de ventre, e summa debilidade. E como
estes presos doentes, não poderão resistir aos incommodos
annexos a semelhante viagem som provavelmente perecerem,
julgamos do nosso dever, da humanidade e do zelo do ser-

viço fazer constarão dito Illm.Sr. desembargador presidente,
para elle resolver como lhe parecer justo.
Hospital real militar, 30 de Setembro de 18\£
Doutor José Joaquim de Lati
Doutor José Eustaquio Gomes.
Manoel Antônio Henriques Tolla.
Manoel Joaquim de Meneses.

Illm. e Exrn. Sr. — Tenho presentes os dous officios d P.
V. Ex. da data de hoje, dos quaes o segundo me pede já já a
resposta do primeiro que a menos de uma hora recebi. Neslo
me mandou V. Ex. a copia da conta que lhe deu o capitão
Alexandre Telles do Menezes, com o qual vinha uma informarão da junta medica do hospital, que diz estão doentes os
réos José !'ercs Carapello, João llibeiro Pessoa, José Vidal
da Silva, e Lourenço Mendes, c que não podem embarcar.
Para eu entrar no conhecimento da doença destes homens, é
de direito, que me represente o encarregado do hospital, e em
conseqüência dè.sua representação é que eu devo ir fazer uma
vistoria formal nos doentes, e depois sentenciar segundo por
ella se mostrar; e não posso decidir de outra maneira nem
mandar proceder a dita vistoria. Eu devo confessar a V. Ex.
que estou admirado de que até agora não lenha tido requerimento nem parte alguma da moléstia destes homens, e que
agora elles fossem incommodar a V. Ex. representando-se tão
doentes, e ajuntassem uma informação, a que nemV. Ex. nem
eu mandamos proceder, o que por isso é evidentemente da~
quelles que cm direilo se chamam ofíiciosos; e que não fazem
prova alguma, e nestes termos não posso sobre ella firmar o
despacho, que elles pretendem. Em conseqüência do que, se
o commandante do hospital acha, que os presos não devem
embarcar sem a dita vistoria, que me dó a sua conta, para eu
proceder a ella, e segundo o que nella se decidir, ficará elle
bem, ou mal. Porém se elle assentai 1 que se faca, não se
demore por isto o embarque dos mais presos, fiquem somente
os ditos a esperar pela vistoria, e seu resultado, i) qual estou
promplo a fa/er logo logo sem demora.

— 125 —

Isto é o que posso responder com a pressa, que V. Kx.
exige, e perdoe alguma falia, que a pressa me lizesse commelter.
Deos guarde a V. Ex. muitos aunos. Recife 30 de Setembro
de 1818. —Illrn. e Exm. S. Luiz do Rego Barreto—Bernardo
Teixeira Continha Alves de Carvalho. — Eslá confownfi,
Francisco Josó de Sousa Soares de Andréa.

lllm. e Exm. Sr. —Acabo de receber o ofíicio de V. Es.
em resposta ao meu ultimo sobre a vistoria, que V. Ex.
pr tende fazer aos presos, que estão demorados no hospital
por causa do seu grave estado de moléstia ; e por muito estranho que me pareça o modo, com que V. Ex. me escreve,
quero da minha parte fallar-lhe com mais alguma moderação, para mostrarem tudo a nossa dissimilhança. V. Ex.
entregou-me a relação dos presos, que deviam embarcar para
a Bahia, e desde esse momento, esta operação íicou de todo
a meu cargo ; lembrei-me hoje ás onze horas de os embarcar
pelas duas da tarde, sem avisar corpo algum, sem mandar
pegar em armas, nem os piquetes, sem accorrontar, nem carregar de ferros aos presos, e até com bem pequenas escoltas,
para mostrara todos aquelles, que, ou por medo, ou por rnalicia, acharam esta empresa perigosa, que tudo está muito
tranquillo, e seguro ; assim aconteceu : ás duas horas eu vi
das janellas do palácio as lanchas, que os conduziam de todas
as partes, e não vi em pessoa alguma senão demonstrações
da pena ; porque com eífeito é pena que hajam tantos réos
de primeira cabeça. Devo antes de continuar em outras cousas
declarara V. Ex. que sabendo que José Carlos está perigoso,
mas lembrando-me que este homem já foi causa de haver
entre nós aquella correspondência feita com lauta prudência
da parte de V. Ex., que foi obrigado a pedir-me licença para
me fallar, interessando nisto o desembargador Ozorio. o
depois fazendo aj u n lar as rogativas deste ministro ás de V.
Ex. me pediu humildemente que rasgássemos, consentindo,
como eu lhe disse, que fazia vergonha á magistratura, lembrado digo, desta correspondência, e desejando evitar contesta-

ções desagradáveis, mandei avisar José Carlos que se preparasse para embarcar amanhã, e dei ordem para embarcar
todos os outros, comprehendidos n-a relação; sem excepção.
O olíicial, que foi encarregado de conduzir os que estavam na
cadêa, representou-me que um se achava com febre, só
queria que embarcasse, mandei-lhe dizer que estando em
perigo de vida, mo desse parte d'isso, e não estando em perigo, que o embarcasse; mas quando chegou esía ordem, já
V. Ex. tinha decidido que embarcasse. Logo depois recebi
a p a r t e do ofíicial, que foi encarregado de conduzir os do
hospital, acompanhado d-a representação da junta do mesmo
hospital, e pareceu-me, que á vista do voto de dois médicos
e dois cirurgiões, que não são faltos de credito, não devia
íornar sobro mim a responsabilidade a vida daquelles desgraçados, c fiz-lhe o oíficio a que V. Ex. se subtrahiu de me
responder. Corno preliminar, devo lembrar a V. Ex.,que
quando o tenente-coronel Soares, secretario deste governo
foi mandado por mim dar parte a V. Ex. da chegada de José
Carlos, emquanlo o não fazia oííicialmente, e que este ofíicial,
sabendo já do mão estado de saúde de José Carlos pela declaração do sargento-múr, porque foi conduzido á prisão, perguntou a V. Ex. se, no caso d^elle estar perigoso, devi-a ir,
o que V- Ex. lhe respondeu que precisava delle na Bahia, o
mesmo tenente-coronel recordando-se que na véspera um
dos médicos do hospital o tinha prevenido vocalmente que
havia um velho de oitenta annos incapaz de embarcar, o
communicou a V. Ex., para saber, se até neste caso devia1
embarcar o dito velho, V. Ex. lhe respondeu que sim, que
não podia dispensar ninguém, e que por isso mesmo que era
velho, pouco se perdia ; a que o dito tenente-coronel teve de
replicar, que emborcar um homem, que pelo simples fado
de embarcar, havia probabilidade de morrer, era matar, e
matar • sem processo, V. Ex. lho respondeu, que por elte
morrer, ninguém o poderia accusar, e por elle ficar, poderá
ser ar«uido. Também é preliminar declarar eu a V. Ex. que
a junta do hospital e nenhuma das repartições, que estão debaixo das minhas ordens tem necessidade de saber com antecedência o que, eu pretendo fazer, c por esta causa, só quando
souberam, que os presos estavam para embarcar, é que tive-
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rain motivo para fazerem a representação; o sem me ernba-í
raçar com o voto de V. Ex. sobre o direito, ou faculdade,
que linha o oííicial de me fazer as representações, que entendeu devia fazer-me, basta que lhe diga, que tudo foi leito
como se devia fazer, e que a j u n t a do hospital, só errou cm
dizer ao oííicial, que representasse a V. Ex., quando devia
dizer, que me representasse, para eu lhe dar a solução que
entendesse. E' lambem da essência que V. Ex. repare que
a representação é feita pela j u n t a , e não pelos presos. Voltando agora ao primeiro assumpto, é para pensar, que V.
Ex. só quizesse esquivar a dar uma resposta decisiva, ao
menos a dal-a officialmcnte, como logo lhe pedi no meu primeiro ofíicio de hoje, para não ficar responsável, nem por
uma nem por outra solução, e é por isto, que eu instei pela
resposta, e logo que V. Ex. que pretendia fazer vistoria aos
doentes, eu dei as ordens, que eram precisas, e julguei com
isto o negocio ultimado. Não foi assim, o apparece no seu
officio ultimo V. Ex. pedindo-me licença para auloar o meu
officio e a representação da j u n t a ; e devo confessar-lhe que
sern demora a minha idéa ern indagar o para que isso será
bom no caso aclual, lhe dou licença para auloar o meu officio, e mesmo todos os outros com a condição de autoar este
também, e todo por extenso, para lhe poupar outra vez a
humildade de me pedir que o rasgue, corno já fiz. Continua
V. Ex., no seu officio, dizendo que como os médicos da
junta fizeram a representação, que não podem ser ouvidos
na vistoria, que V. Ex. pretende fazer; a isto devo advertir a
V. Ex. que o nosso negocio não é saber, se os médicos mentiram ou fallaram verdade, pois que em caso de falta não
pertence a V. Ex. julgar; neste caso, o nosso negocio é saber
se os presos estão em estado de embarcar; e como para mim
está sabido pela representação da junta, em que nenhuma
duvida ponho, só me resta saber se V. Ex. quer que elles
embarquem, apezar de estarem em perigo de vida ; por que
em V. Ei. me dizendo por escripto, que apezar de perigara
vida aos presos, exige que elles embarquem, são logo, o logo
conduzidos para bordo ; e V. Ex. ficará responsável a el-rei
nosso senhor por este procedimento, que a fallar a verdade
é diverso dos sentimentos, que fazem o mesmo senhor tão

caro aos nossos corações. A" vista disto a vistoria, que V. Ex.
quer, é nomear aqnelles que bem quizer, e enviar-me a lista
cielles, para eu penniüir que em presença dos médicos do
hospital, e precedendo a sua exposição, por isso que são os
facultativos, que os tem tratado, votem se os doentes estão
ou não capazes de embarcar. V. Ex. me dirá quem mais
deve acompanhar os médicos, e cirurgiões, que V. Ex. nomear, e exijo uma cópia do termo, que se fizer, ou que fique
registado nos livros do mesmo hospital.
Com estas condições pôde V. Ex. proceder á vistoria que
pretende, ficando na inlelligenda, que de outro modo o não
consentirei; e é melhor que decida pelo embarque dos presos,
respondendo sempre V. Ex. pela sorte delles. Como se trata
de exame de doentes, e o major Mcrme acaba de me participar vocalmente que José Carlos está em muito mão estado,
segundo elle pensa, declaro a V. Ex., que também o não
farei embarcar sem preceder um semelhante exame; para o
que o faço conduzir ao hospital, para se lhe fazer a vistoria ao
mesmo tempo que aos outros, para então ser, ou não embarcado, segando a decisão de V, Ex. Em resposta ao Post
Scriptum do seu oflicio, devo dizer-lhe, que tudo está embarcado, mas que nenhuma necessidade lenho de lhe fazer
saber hoje.
Desejo que V. Ex.. me responda precisamente, e que evite,
a bem do serviço de S. Magestade o efíeito de contestações
inúteis. — Deos guarde a V. Ex. muitos annos. — Recife
80 de Setembro de 1818. — Illm. e Exm. Sr. Bernardo Teixeira Coulinho Alvares de Carvalho. — Luiz tio He g o Barreto.
•— Esta conforme. — Francisco José de Sousa Soares de
Andréa.
(31). Documento» BIS. 18, l», '4O c »1.
Illm. c Exm. Sr. — O dia 5 deste mez foi um dia de luto,
e de consternação ; o juiz (falcada entregou-me a sua primeira lista de presos, que junto a esta, e na noite de 5 para
O Coram Iodos presos, á excepção dos ausentes, o daquelles
cujos domicílios eram inteiramente desconhecidos. Eu não
poderei fazer conhecer a V. Ex. por expressões, a situação
geral deste povo, e muito monos a minha consternação :
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encontravam-se eni Ioda a parte grupos de indivíduos som
foliarem, e olhando para tudo com ar de espanto; e as
lagrimas borbulhavam em todos os olhos. Não foi só isto o que
eu tive de soffror. Dias antes fui instado por José Carlos para
que o deixasse ir á corte, e como eu o estimei sempre, procurei o motivo para o mandar na situação geral desta capitania,
e nas suas faltas, o que elle conhecia melhor que ninguém,
c perguntei ao Ozorio se isto podia ser mal olhado, ouseseria erro, visto que pela alçada elle tinha de ser preso ; o
Ozono achou o caso muito possível e regular, e se encarregou
ile propor a Bernardo Teixeira para consentir na viagem de
José Carlos: isto foi o mesmo que deitar pólvora no fogo.
Bernardo Teixeira gritou altamente contra esta medida, e tratou-se de a d i a n t a r as prisões. Separarao-nos nesse dia, que
foi o dia 3; e de tarde, quando José Carlos m<3 procurou par»
saber a resposta, eu não me achei corn a n i m o de lhe f a l l a r ;
disse-lhe que me procurasse em outra occasiãoenãoovi mais.
Todos que tratavam de perto, lhe descobriam um tal abatimento de animo, que não duvidavam que elle acabasse cm
poucos dias de prisão, e isto mesmo me fazia mais crer que
elle não seria capaz de fazer outra cousa, que entregar-se n
sua sorte: não foi assim. No sabbado dia 4 esteve toda a manhã
na secretaria, e sahiu tarde, delia, no mesmo dia de tarde
conservou-se, segundo diz a mulher, fechado em um quarto
a chorar: e no domingo ninguém o procurou, e ninguém o viu;
porém isto não se fez sensível por não ser dia em que tivesse
, .xie apparecer. No domingo á noite mandei-o prender pelocoronel cTarlilheria encarregado do departamento do ajudante
general da divisão, e recommendei ao commandante das
Cinco Pontas, que o consolasse, visto o estado débil e desanimado, em que estava. Foi no dia 6 pela m a n h ã que tive
noticia da sua evasão ; até agora não se tem sabido ao certo
em que direcção, mas tenho dado todas as providencias para
lançar mão delle, se ainda for tempo: na manhã do mesmo
dia um creado de José Carlos veio entregar-me uma carta
delle mandada pela família, que julgou ser ali que elle dissesse
o destino que seguia. V. Ex. verá pela cópia delia os sentimentos, de que estava possuído José Carlos quando a escreveu.
Polo quo mo toca, eu tenho abonado muitas vezes José
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Carlos de um modo, que a sua fugida rne offende; c só posso
achar desculpa a este homem em se ter evadido, na sua falta
de animo, pois que elle sabia pelas mesmas testemunhas que os ministros inquiriram, e por algumas facilidades que o mesmo ministro leve com pessoas, que procuravam, a sorte que o esperava; e SR elle não procura entregar-se.
nas mãos de Sua Magestade, como prêmette na carta, ou vai
fixar a sua residência na America Ingleza, então desde já rne
arrependo de quanto tenho dilo em seu abono. A este desgosto ainda me seguiu outro : Bernardo Teixeira encheu-se
de fúria por lhe ter escapado José Carlos, e ainda não fez o
mesmo pelos outros, que se tem evadido, e no delírio da sua
raiva teve a conducta, que V. Es. conhecerá pelas cópias
juntas dos seus e meus officios. Parece-me ha nisto muita
falta de imparcialidade, e que a accusação, que da devassa
sahir contra José Carlos, não é digna daquelle credito, que
lhe é indispensável.
Parece que Bernardo Teixeira reconheceu a irregularidade
da sua conducta, pois que mandou o Üzorio duas vezes para
fazer as pazes comigo, e eu respondi ao Ozorio que elle podia
vir, porque eu trataria sempre como pedia a sua autoridade,
porém na certeza de que eu não quereria mais amizade intima
com elle. Veio pois, e me confessou que não sabia o que
tinha feito, e convencionamos a seu rogo rasgar os nossos
officios, e entregar tudo ao silencio (isto mesmo já me tinha
sido proposto pelo Ozorio). Como eu já tinha tirado as cópias,
não lh'as entreguei, porque me parece que um caso tal não
deve ser ignorado por V. Ex., mas é só para o fazer saber á
V. Ex. que eu as envio, e peço á V. Ex. todo o segredo sobre
tal negocio, porque assim m'o pediu Bernardo Teixeira, e eu
íico satisfeito da sua confissão de erro.
Todos estes males estão apagados, tudo está esquecido. No
dia 8 de tarde chegou a sumaca de Sua Magestade, e com ella
uma cópia do decreto em que Sua Magestade perdoa a todos
os presos depois do dia 6 de Fevereiro, e manda suspender a
devassa, a que procedia a alçada, e procederia até o fim dos
tempos. O dia 6, só foi bom para fazer valer o dia 9, em que
todos já traziam uma cópia do decreto para mostrarem a quero
a l i n h a , e tornarem a ler depois de muitas vezes lida. Na
17
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acompanhados de musica, e de immcnso povo, e passearam*:
ás ruas desta villa cantando hymnos, e dando e ouvindo pó™
toda parte vivas, e louvores ao nosso bom rei. Bem depressa
se viu tudo illurainado, e o povo formou também seus grupos,
o com niaisou menos ordem, mas com o mesmo fervor, com
o mesmo reconhecimento e com a mesma alegria, passaram
á noite em bailes, hymnos, e vivas, tanto nas ruas, corno nas \
casas, e o mesmo vão fazendo nas outras noites, sem que
lenha apparecido o mais pequeno signal de desordem, e até
sem precisão de augmentar as medidas de policia.
Tal foi, e tal será sempre o resultado de aeções tão grandes
e tão generosas, como a que Sua Magestado acaba de praticar
com o seu fiel e venturoso povo.
Duvido, que possa ter na minha vida um dia mais alegre, e
nenhuma cousa pôde lísongear-mo tanto como ver que todos
os meus rogos a favor deste povo, senão foram precisos, nem
tiveram valor para decidir o coração de Sua Magestade, ao
menos tive a fortuna de acertar com os seus desejos e com a
sua vontade.
iiogo á V. Ex. queira deitar-se por mim aos pés de Sua
Magestade, expressando-Lhe os sentimentos de que o meu
coração está cheio, e agradecendo-Lhe em meu nome e de
todo este povo uma tal alta merco.
A' V. Ex. pertenço sem duvida uma parte dos benefícios,
que acabamos do receber, e eu o agradeço a V. Ex. com
aquella aífeição e cordialidade, que são próprias de quem tern
a ventura de ser.
De V. Ex. — J l l m . e Exm. Sr. Thoniaz A n t ô n i o de Villanova Portugal. — Venruador e obrigadissirno amigo. — Luiz
do Ilego Barreto.
Pernambuco I A de Abril de 1818.

Illm. e Exm. Sr. — Recebi o seu oilicio datado de hoje,
em que V. Ex. se queixa de não ter recebido ainda a participação das prisões, o que não deixa de rne parecer excessivo,
porque não ha tempo de estarem 'concluídas pelo seu grande
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numero, e muito menos de estarem reunidas as partes correspondentes.
Senti muito que José Carlos se possuísse de tanto terror,
que chegasse a commelter uma tão grande falta, maiormente
contra os seus interesses, e sobre as seguranças, que eu dei
a V. Ex. da sua probidade, e de tudo quanto lhe disse a respeito delfe, estou muito prompto para lhe passar a certidão,
sem que V. E\. tenha o trabalho de a pedir a outrem.
Eu tenho sempre estimado José Carlos, sempre o julguei,
e ainda me parece livre de crimes ; apezar disto, eu mesmo
disse a V. Ex. que se era preciso prendel-o, que o fizesse
quanto antes, mas isto mesmo não é preciso para me pôr
acoberto de qualquer suspeita. f
Tenho dado todas as providencias para saber onde elle está.
Deos guarde a V. Ex. Palácio do governo de Pernambuco
6 de Abril de 1818. — Illm. e Exra. Sr. Bernardo Teixeira
Coulinho Alvares de Carvalho. — Luiz do Rego Barreto. —
Está conforme. — Francisco José de Sousa Soares de Andréa.
Illm. e Exra. Sr. -— Dou parte a V. Ex. que indo hoje de
manhã á casa do juiz presidente da alçada para lhe entregar
os papeis, que linha encontrado a José Antônio Pereira de
Carvalho, capitão-mór da villa do Conde, na occasião de o
prender, elle me disse que me dava todos os seus serviços,
se eu conseguisse prender a José Carlos Mairink, que não
tinha apparecido iso momento em que se foi prender, e que
aonde o deveria procurar com preferencia era em casa de V.
Ex., e que para o bom exilo da diligencia seria acertado sobornar primeiro os criados: como niü» posso soffrer um tal
altentado contra a honra de V. Ex.; é do meu dever participar-lhe, para tomar neste caso as deliberações, que lhe parecerem justas; atira de V. Ex. não ser compreinettido.— Quartel da rua do Collogio 6 de Abril de 1818. — João Merme,
sargento-mór. —Está conforme. — Francisco José de Sousa
Soares de Andréa.
Illm. e Exm. Sr, — Recebi a resposta, que V. Ex. dá aos
meus dous offlcios datada de hoje ; e não me restando nada
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a dizer sobre o que me participou o major Menne, pois quáj
V. lis. nega aquclla parle, que me seria offensiva, o o defeito 1
pôde estar todo da parle daquelíe oííirial, que não entendeu
bem o que V. Ex. lhe disse, só fica do meu dever assegurar
a V. Ex. que nunca terá occasião de fazer taes pesquizas em :
minha casa, porque nenhum dos meus orindos se atreverá a
dar occasião a tal, nem eu estou disposto a consentir cousa
alguma que offenda o meu caracter. O offieio que íalla a V. !
Ex. sobre a ordem dada por V. Ex. ao intendente da marinha,
(5 mandado fazer por mim, e ó possível que na deversidade
de objectos, de que tenho tratado, escapasse assignaí-o; mas
nesta occasião remetto outro assignado que é pelas mesmas
palavras, e V. Ex. querendo,, pôde enviar-me o que lhe foi
sem assignaíura. todos os navios, que d'aqui sahein passam
por todos os exames, que parecem próprios para evitar extravies de fazenda, ou emigrações de qualquer ordem ; o ainda
quando haja um ou outro exemplo de evasão, todos sabem
que sobre meios de pesqaiza determinados, podem inventarse meios de os illmlir, que não lembram e não lem lembrado; e muitos, que ainda quando lembrem, não estão ao
alcance de ninguém evital-os. Este porto com algumas léguas
de costa para um e outro lado, está aberto perfeitamente, e só
as muito rigorosas medidas, que tenho tomado, tem feilo dif- ',
íicultosasas evasões. Fico na intelligeucia.de que V. Ex. nada
mais pretende das embarcações, do que evitar que José Carlos
saia por via de mar, e determinarei, a este respeito tudo quanto
o caso pede como me parecer; e pôde V. Ex. continuar a '
pedir-me todas as providencias de que precisar.
Sobre as prisões, eu não posso dizer nada melhor em abono
do modo porque foram, feitas, do que o mesmo que V. Ex.
sabe ; porque prender oitenta o tantos homens constantes da
relação, tudo quanto era importante, e era conhecido, ficando
só por prender pessoas inteiramente desconhecidas, é prova j
de que houve energia e actividade, porque isto foi leito desde
as ouze horas até ao romper do dia, e tudo por disposição
minha, sendo certo, que os não presos, nem domicilio tem
pela maior parte.
Ocos guarde a V. Ex. Palácio do governo de Pernambuco
em (5 do Abril de 1818, — Illm. e Èxm. Sr. Bernardo Tei-
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seira Continuo Alvares do Carvalho. — Luiz do Rego Barreto.
Está conforme.— Francisco José de Sousa Soares de Andréa.
(32) Carla de Luiz <lo Rego a Thoraaz Antônio de Villa Nova
Portugal.
(33) Hist. da Kev. da rcrnamb. cap. XIX, pag. 358.
(34) Vide Memwiti Justificativa sobre a conducIa do marechal de
campo Lwis do Jicgo ISarrcto durante o tempo que foi governador de
Pernambuco etc., olíerecida á nação poilugucza. — Lisboa 1822.
(35) Jlisl. da Eev. de Peruam, cap. XX, pag. 309.
(36) Vide Memória Justificativa sobre a conducla do marechal de
campo Luiz do Rf.go.
(37) ílüt. da Rev. ar. Pernamb. cap. XX, pag. 370.
(38) Vide Correio Brasil, tora. XXI, pag. 181.
(39) Manwcríplo communicado peto Sr. Di. Mello Moraes.
(•ÍO) Vide M em, justif. pag. 22 nola.
(D) llisl. da Rev. de Pernamb. cap. XIX, pag. 364.
(42) Manuscripo comrauoicado pelo Sr. Br. Mello Moraes.
llist. da Rev. de Peruam, cap. XIX, pag. 364 e 365.
e M em. Justif. pag. 9.

(43) Documento si
l Um. e Exrn. Sr. — Em conseqüência da ordem que recebi de V. Ex., vou expor a V. Ex. o meu voto sobre o estado
do que tenho vislo nesta cidade, e do.que julgo ha a fazer
indispensaveíinente, tanto pura a sua segurança, corno para
as suas cornmodidades futuras. A importância, a situação desta
cidade, e a qualidade dos gêneros de commercio desta capitania em relação cora o que se pôde esperar, ou temer das
nações da Europa, exigem que se forme «qui um systema
unido e reciproco de forliacacões, que a ponham fora de insulto; e o estado, e talvez o traço das fortiíicarões, que existem, não enche o fim, que se pretende ; portanto, é da primeira necessidade lançar mão deste objer.to, e leval-o ao seu
complemento, quanto couber rio possível. As estradas, segundo o que lenho sabido, o é infelizmente certo, em todo o
Brasil ?ão incapazes de servir mesmo aos uzos do povo; e um
meio de fortificar qualquer ponto importante sobre a nossa
costa, será sempre a abertura de estradas largas, e bem diri-
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poder tirar um prompto soccorro; isto supposto, deve ter esta •'$
cidade uma prompta cominunicação com a Bahia, com o Maranhão, e com todos os pequenos governos limitrophes; e-asa
estradas, que existirem para estes pontos, devem ser melhoradas infalivelmente. A estrada do Maranhão será comrnum
corri a dos governos intermédios por meio de cúrias ramificações. Além destas estradas, cujo fim principal é puramente
militar, devem melhorar-se, e fazer alargar ao menos até
quarenta palmos todas as estradas desta capitania, principiando pelas que communicarem com as vilias, e successivatncnte
pelas mais importantes. O porto tem diminuído de fundo visivelmente, e estou persuadido que elevando o Recife q u a n t o
baste para não ser cavalgado pelas vagas, se conseguirão dois
fins importantes : o primeiro ficar a cidade, e navios que estiverem no Mosqueiro, cubertos com uma forte bateria, que o
inimigo não fará calar, sem perder alguns centenares de homens; o segundo é deixar livre corrente ás águas da maré e
rios, que no estado actual do Recife é perturbada pelo arrojo
do mar em sentido opposto, ou ao menos perpendicular,
donde resulta, ou o equilíbrio, ou um menor movimento, e
em conseqüência os depósitos no fundo. Pôde lambem concorrer para o melhoramento do porto mudar o curso -ao Capivaribe, fazendo-o passar todo pelo aterro dos afogados. A
ponte do Recife demanda um grande trabalho para se construir, mas é indisdensaveL Esta ponte, na minha opinião, foi
mal construída desde o primeiro trabalho feito peles Hollandezes; os arcos são muito pequenos, os pés direitos muito
grossos, e por conseqüência o alveo do rio ficou demasiadamente diminuído, e a ponte ficou represando o rio, que ainda
depois augmentou de volume com as águas do Capivaribe,
que passavam parte pelo aterro dos Afogados; e depois desta
obra foram forçadas a vir a este lugar. A ponte da Boa-Vista
sendo construída proximatnente, não deve precisar melhoramento. O encanamento de fontes para os bairros differentes
da cidade é objecto da primeira importância, porque o povo
está pagando uma espécie de tributo, pagando a água, que
manda buscar: a este respeito não posso dizer ainda nada de
seguro, sem proceder a urn nivelamento, o fim de ver o lugar,
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eni que se deve sangrar o rio Beberibo, para que a água
venha na altura snfficienle de cahir em bicas em qualquer dos
três bairros; e se isto for possível destruir a fonte do varadoiro e em seccar a água, que foi produzida por este açude,
donde resulta em grande parte a insalubribade de Olinda.Não
vejo nesta cidade, nem alfândega, nem arsenaes de mar, ou
terra, nem edifício publico que possa encher os fins, a que é
destinado; e será escusado dizer que são coisas a tratar. Pelo
que pertence ao reconhecimento da capitania, não posso dizer,
senão que estou prompto á ordem de partir Para se poder
lançar mão com energia destes trabalhos, além das disposições particulares, julgo que será preciso reunir tudo quanto
houver de consignações para qua<?squeq obras publicas, e fazer
chegar com supplementos do erário >"$'consignação total a
uma quantia capaz de encerrar todas estas obras ; por este
modo poderá estabelecer-se algum systeroa mais econômico,
e principiando duas ou mais obras ao mesmo tempo, estas se
soccorreráõ reciprocamente em materiaes e obreiros quando
o caso o exigir. Não havendo nesta cidade instrumentos geodesicos, nem livros, nem mesmo um lugar de deposito destes
objectos, e das cartas, que se levantarem, ou se poderem
reunir, é preciso determinar-se uma casa para estabelecimento do archivo militar desta capitania, onde se possam
fazer todos os trabalhos de desenho relativos ás commissões,
que occorrerem, e depositar 03 instrumentos, que se mandarem vir, cuja relação apresentarei a V. Ex.
Deos guarde a V. Ex. Pernambuco 8 de Julho de 1817.—
ilhn. e Exrn. Sr. Luiz do Rego Barreto, governador e capitãogeneral. — Francisco José de Sousa Soares de Andréa.— O
secretario do governo.—José Carlos Mairink da Silva Ferrão.
(46) Manmmplo do Sr. Dr. Mello Moraes.
(47) Vide Correio Brasil, tom. XXI, pag. 183 e 184.
(48) Eis a integra (Testa representação :
« Senhor. As scenas de sangue em que a Providencia, que tão
« sensivelmente protege a V. M., quiz que o meu débil braço con« fundisse os seus aleivosos inimigos, disputam etn meu coração
« todos os sentimentos cThuHianidade, horrorisam á todo este povo»
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« requerimento, que lenho a honra de levar á Augusta presença de
« V. M. Foi para mira, e para todo o meu estado maior um cspe« ctaculo bem tocante, a humildade, o respeito c acatamento com
« que o mesmo setiado entrou na sala do doce!, onde se achava o
« retrato de V. M. Com toda a decência, c com voz balbuciantc im« piorou a real clemência de V. M. a favor do resto dos habitantes
« d'esta capitania, a quem os monstros do crime seduziram, ou ater« rarara com embustes, mortes, prisões, desampares c deshonras de
« famílias. Todos estes logo fjuo appareceu o engano, ou viram es« pwanças da protecção do V. IU. se descobriram e manifestaram
« bens e fieis vfissallos, desprezando as ameaças, c os terrores, que
<( os bárbaros e infame ^/heriam perpetrar até nos últimos momen« tos da sua vergonhosa , ujifla.
« Ministros da justiça, que aqui viemos vingar a aleivosia, de que
« o paternal coração de V. M. se horrorisou tanto c tão justamente,
« temos apurado os conspiradores e classificado os fracos e engana« dos : os primeiros bão sido castigados com o rigor da lei, segun« do a qualidade dos seus delidos.
« Eu que pela minha ventura conheço de perto o piedosíssimo
« coração de V. M. receio muito de cortar as esperanças de ver
« prostrados aos pés de V.. M. cheios de júbilo e gratidão os dcscen« dentes (Taqucllcs que desde o tempo do senhor rei I). João iV até
<( o do sênior D. Pedro H lidaram na restauração d'esta província,,
« fazendo mil heróicos sacriiieios e famosas gentilezas em armas.
« Foram os mesmos descendentes de tantos varõf illustrcs, os que
« agora acompanharam as tropas que vieram da J;ahia afugentar os
« inimigos de V. M., quasi sem effusão de sangue, sendo cerlo que
« em muitas outras partes d'esta e mais capitanias do norte se mani« festaram os desejos do restabelecimento da real soberania, e ape« zar da falta d'armamento, aqui e alíi se foram arvorando as reaes
« quinas.
«
«
«
«

« A' vista do que tenho exposto a V. M. torno a dizer, o meu coração, que só respira zelo, lealdade e amor a sua real pessoa e
serviço treme pelos «Honores procedimentos que podem desventurar uma grande parte de fieis e innocentes vassallos de V. M.,
pois que infelizmente (como eu já presenciei nos calamitosos

«
«
«
«
«
«
«
«
n
w
«
d

tempos de Portugal) ú nestas occasiôes os ódios, as vinganças, c
mil paixões terríveis tantam saciur-se por inil maneiras e, meios.
Eu sei que o real fi pio coração de V. M. me perdoará a ousadia que
tomo de offerecer quantos serviços th? lenho feito, c posso fazer
para impetrar a sua regia clemência em favor d'u m povo, a quem
não íiz a guerra, que me recebeu entre mil vivas, c aeclamacõcs
d'alegria, como áquelle que vinha rcslituir-lhe a paz, e as docuras
do paternal governo de V. M.
'< Mas que não deverei esperar da inimitável clemência d'um rei
pai, cuja política se funda toda na justiça e caridade, cm que lão
singularmente imita a Jesus Chribto ?
« A' muito alta pessoa de V. .M. guarde, Deus e prospere por di~,
latados annos. Recife de Pernambuco em 17 de Julho de 1817.—
Aos reaes pés de V. Magestade. — Lv>~ \ 'i/Slego Barreto.»
(49) Vide Memória Justificativa, pag. f>'6'« 87.
(50).

DoccigaBerato as. SS«_

Senhor. — Amanhã se farão á vela desta capitania os ministros da alçada, e mais noventa e dous presos distado, ficando «infla nesta villa onze presos á espera de su<jfí> sentenças.
Vossa Magestade, que tem visto sempre com magoa os males
da humanidade, Vossa Magestade, que tem sido sempre sensível ás desgraças do seu povo, Vossa Magestade em íim, que
me tem feito a honra de consentir que ou eleve a minha voz
até ao throno de Vossa Magestade a favor desta arrependida e
desgraçada capitania, digne-se por eífeitos da mesma bondado
e da mesma grandeza, com que nos tem governado, ouvir
mais uma vez as minhas supplicas por nm povo, que por isso
que conhece o seu evro, soffre com resignação, e humildade
o espectaculo continuo de tantas desgraças.
As prisões do Bahia já estão carregadas de gente, e o augmento de mais noventa e sete, porque cinco que ficam por
doentes, devera também ir, faz um numero muito crescido.
Sirva-se Vossa Magestade de notar que a maior parle deste
numero, é cie indivíduos das famílias mais consideráveis desta
capitania, e que pelas suas relações reciprocas se pôde affirmar
sem erro, que a maior parte tias famílias tem que lamentar a
sorte de algum dos seus.
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O perdão dofaustoso dia 6 de Fevereiro, que encheu tanto
de esperanças a este povo, e que foi uma prova tão decidida
da generosidade de Vossa Magestade, não foi naquelles primeiros tempos útil, senão a quarenta e um dos que estavam
presos, e foi a vinte e dous do mez passado, que mais trinta
e nove poderam gozar do mesmo beneficio. ÀS ultimas ordens
que recebeu a alçada ua classificação dos réos, só foram
benéficas a onze, que ficam nas prisões desta villa esperando
a decisão de sua sorte.
Se Vossa Magestade fosse servido de comparar por um
momento os soífrimentos, por que tem passado todos estes
i
içados em dezeseis mezes d« prisões em cárceres muito
..tnrnodos, unindo a tudo as misérias, e privações inseparáveis do seu infeliz destino, os sustos, as agonias de tantas
esposas e filhas, que estão, ora tremendo pela decisão da lei,
ora serenando os espíritos, pondo os corações ern Vossa Mageuade com o prazer real, o reconhecimento e'a admiração
de todos, se lhes fosse possível ver voltar a seus braços muitos
destes infelizes, que já nada mais podem fazer, que chorar os
seus erros, *'ue estou bem certo que Vossa Magestade não
perdia esta occasiâo de fazer feliz urna tão grande pa.rte do
seu povo, e a relação da Bahia teria uma bem pequena tarefa
com róos que realmente foram autores da revolução.
Os exemplos de severidade, que já se tem dado por motivo
da revolução, seriam bastantes, se a justiça não clamasse
ainda contra urna meia dúzia de ráos, que além de serem
autores da revolução, entraram nella com maldade; mas os
exemplos de rigor em todos os outros, que não estão neste
caso, já não são precisos para a segurança e tranqüilidade
desta capitania. Muitas vezes o tenho dito a Vossa Magestade,
e sempre o repelirei; não é esla capilania, nem as duas da
Parahyba, e Rio Grande, que podem por muitos annos tentar
outra perfídia : não é mesmo esto povo que o deseja, ou que
o desejou: foram poucos homens, que audazes pela impunidade de muitas culpas graves, se lembraram de fazer fortuna
por uma convulsão geral; todos os outros se agitaram com as
águas do pego, que os submergia, e é nests sentido que eu
ponho a culpa deste crime unicamente naquelles que o projectaram, e o metterain em acção, parecendo-me ainda que

alguns entrariam por condescendência, e sem o julgarem
possível, mas que quando o viram em acção, o abandonaram
logo.
Ha pouco mais de um mez que appareeeram de varias parles
noticias confusas de rebelliões tramadas, de esquadras americanas em seu auxilio, e isto a tempo que se pôz um pasquim ,
insultando rnuiUi gente, e em que eu não fui exceptuado. Dei
ordem ao ouvidor A.ntero Josó da Maia para que procedesse »
uma devassa rigorosa, e PU fui pondo em segredo todas as
pessoas, que eram accusadas de ter dito alguma cousa :
achou-se otn resultado de tudo um serni-louco malicioso, o
que a lilulo de propheta dizia quanto lhe lembrava : est» /'
homem ficou á disposição cio ouvidor trabalhando com catêé l
dentro da fortaleza das Cinco Pontas. Resultou mais «Jér
conhecido o padre ir. Manoel do Monte Olivet, como um
religioso de maus costumes, e fallador, pelo que o mandei
rernettido pelo ouvidor ao seu provincial na Bahia.
Devo levar á augusta presença de Vossa Mageslarle «f noticia de que no dia 27 de Setembro se apresentou aeste porto
o ex-secretario deste governo José Carlos Mairink da Silva
Ferrão, depois cie ter entregue em Pariz ;'; marquez de
Marialva, e ao conde de Palmella uma representação, que
estes ministros lhe prometteram de fazer presente a Vossa
Magestade.
Em beneficio da segurança desta capitania devo pôr na
prostifiça de Vossa Magestado que os novos corpos de milícias
inonüim a uma forca de mais de dois mil e quinhentos homens só nesta villa .
Deos guarde a preciosa vida de Vossa Magestade tantos
annos quantos seus fieis vassallos precisamos. Pernambuco
2 de Outubro de 1818. — Aos reaes pés de Vossa Magestade.
Luiz do Rego fíarreto.
(òl) Vido Mcm, Just,, pag. 7.
Documento «>•
O marquez de jundiahy tendo mais de 23 annos de domí-
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filio no Brasil, com ura credito, e nome ato hoje illibado» '
tendo uma fortuna colossal, sendo a maior parte em prédios
urbanos, e rústicos, lhe parecia estar fora do alcance a
intrigas, e a desconfianças e que ninguém o podia olhar
senão pelo lado do socego, o da ordem brasilica, e que os
seus mais ardentes desejos não podiam ser outros senão os
da prosperidade , e augmento do paiz que adoptou. As
portarias tTAgosto dirigidas contra seu genro, e farnilia,
prohibindo-se-lhes a entrada neste paiz hospitaleiro p o r .
natureza, e pela constituição, o desenganaram ; calado esteve
até hoje, ein que acaba de ter certeza melafizicu, que seu
genro Luiz do Rego, e sua farnilia, não vem mais ao Brasil; e
desejando, e devendo fazer esforços como pai, para que cesso,
e fique sem effeito a injuria que de taes portarias lhe vieram
pessoalmente, e a-seus filhos; deseja que simplesmente,
qualquer dos Exms. ministros de estado, lhe declare por
escripto a elle marquez de Jundiahy, que se seu genro, e
família vierem ao Brasil, se não porá embaraço no seu
desembarque, obrigando-se, coratudo, o dito marquez a
jicar responsável pela pessoa, e comportamento do dito Luiz
do Rego, e família; tícando satisfeito por este modo, e ficará
no Brasil que ama ; e até mesmo que esta cornmunicação não
vá ,aos diários, ficando secretamente guardada entre oExm.
ministro, que a fizer, e o marquez. (*)
(*) Neste documento sem data nem assignntura lê-se a seguinte
,cota. escrijila á lajtis. —()uc *« mande chamar á secretaria porcaria
particular.

